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FENOMÉN LUNALON 
A SVÁTKY MĚSTA
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 MĚSTO, VODA A KRAJINA. 
 JAK SE OLOMOUC CHYSTÁ NA HORKÉ ROKY? 

TÉMA ČÍSLA

Na vyhlídku i pro 
píšťalu – oprava sv. Mořice

Příprava nové parkovací 
politiky jde do finále

Sigma v ligové pauze 
výrazně posilovala v útoku

5 9 25



V naší pekárně v Olomouci rádi přivítáme nové 
kolegy do údržby, řidiče a pochopitelně i pekaře.

Nejsme anonymní továrna, ale pekárna, kde 
vyrábíme výborné pečivo, všichni se tam známe

a společně děláme poc�vé řemeslo.
Upečte to s námi!

 
www.kariera.penam.cz

tel.: 721 968 917
e-mail: Machackoval@penam.cz

Kolo� x v Olomouci: Bleskový servis kola, 
Sobi 20 i zabláceného horáka
Věděli jste, že v době koronaviru se 
cykloprovoz v Evropě až zdvojnásobil? 
S tím souvisí i obrovský nárůst poptávky 
po servisech. A dlouhé čekačky. Není 
výjimkou, že bez kola musíte být i měsíc. 
Situaci se rozhodl zlepšit projekt Kolo� x, 
který najdete v Olomouci poblíž nádraží, 
na ulici Pasteurova. „Většinu oprav stíháme 
do 48 hodin, s tlumiči do pěti dnů. Kola 
neprodáváme, ale jen opravujeme,“ říká 
zakladatel servisu Pavel Čábelický, někdejší 
reprezentační mechanik a závodník.      

Ve většině servisů se dlouho čeká, čím si to vysvětlujete?
V Česku jsou skoro 3 miliony cyklistů. Za poslední rok došlo k dalšímu nárůstu, lidi 
začali víc jezdit, vytahují kola z půd a garáží. Jsem přesvědčený, že cyklista by se měl 
opravami zabývat co nejméně. A užít si jízdu. Vždyť kolo je nejen dopravní prostředek, 
ale i zábava. Nejsme prodejna kol – zabýváme se jen servisem. V tom jsme unikátní. 
Neohrnujeme nos nad žádným kolem, klidně přivezte Ukrajinu nebo Sobi 20. Ale pora-
díme si i s navoněnou karbonovou silničkou či elektrokolem.

Kolo� x je v Olomouci od minulého roku, proč zrovna zde?
V Olomouci je silná cyklistická základna, líheň spousty talentů. U toho kolo� x nemůže 
chybět! (úsměv) O kolo se vám postará Rob. Ve volném čase hodně jezdí na BMX – free-
stylovém kole. Z toho mám velkou radost, protože do naší práce musíte vkládat nejen 
um, ale i srdce.

Nabízíte lidem i výjezdy domů, je po nich poptávka?
Jasně! Když máte dvě dospělá kola a dvě pro děti, tak už jen doprava na pobočku je 
logistický oříšek. Naši zákazníci si tak můžou přes aplikaci nebo infolinku objednat 
výjezd na adresu domů. Co zvládneme, opravíme na místě. Nebo kola odvezeme k nám 
na pobočku a seřízená a opravená zpět. Je to budoucnost spousty služeb, když takhle 
funguje rozvoz jídla, proč by nemohl i cykloservis.

www.kolo� x.cz | 800 01 01 01

Každý čtvrtek
9:00–18:00
v Informačním
centru Olomouc

8. července
Záhorská krajka
Pavla Hučínová

15. července
Šípkové víno
Roman Šerák

22. července
Malované hedvábí
a batika
Jana Petříková

29. července
Jakamarus
+ whiskey
Tōsh Distillery

5. srpna
Šípkové víno
Roman Šerák

17. června
Malované hedvábí
a batika
Jana Petříková

24. června
Jakamarus
+ whiskey
Tōsh Distillery 

1. července
Bronzové šperky
Ateliér Tomanec

12. srpna
Paličkovaná
krajka
Eva Vařeková

19. srpna
Bronzové
šperky
Ateliér Tomanec

26. srpna
Záhorská
krajka
Pavla Hučínová

Prezentace a prodej
regionálních produktů
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V TOMTO ČÍSLE

MAĎARSKÝ ROK ZAHÁJILI
VELVYSLANCI I VÝSTAVA

YUI KYOTANI - 
A JE PRYČ

NEJČASTĚJŠÍ ŘEŠENÍ NELEGÁLNÍHO  
NOCOVÁNÍ: DOMLUVA STRÁŽNÍKA

Letošek je česko–maďarským rokem. 
Program slibuje pestrý výběr
z kultury, filmu, sportu i gastronomie.

Vít Nágl
zmrzlinář

Markéta Zítková  
studentka  

Eva Osinová  
učitelka 

Na Svátcích města jsem byl a užil 
si je velice. Prošli jsme si centrum, 
náměstí a Smetanovy sady. Byli 
jsme na divadle, v parku, viděli 
jsme barevnou fontánu. 

Zašla jsem se podívat na Lunalon. 
Bylo to skvělý i ta atmosféra 
okolo. Bylo fajn, že se dostal i sem 
do Olomouce. Ostatní program 
jsem neviděla.

Byli jsme na Slovensku, 
v Bratislavě a v Dunajské Strede, 
takže mě svátky minuly.  Ale 
kdybych tady byla, tak bychom 
určitě šli.  

GLOSA

Poslední rok s pandemií je podivný, 
nicméně přinesl jeden zásadní 
fenomén, kulturní aktéři přesouvají 
své akce ven. A není se čemu divit, 
open-air produkce mají své kouzlo 
a táhnou návštěvníky. Počasí nám 
letos přeje, a tak se město rozeznělo 

hudbou v ulicích, divadelníci uvedli 
své novinky na letních stagích, 
otevřela se ohrada SEFA, město 
obsadily univerzitní akce, street artové 
umění nebo Svátky města v čele 
s famózním Lunalonem v parku. A to 
samozřejmě není všechno, spousta 
akcí se bude konat i během prázdnin, 
a tak je Olomouc najednou atraktivní 

kulturní destinací, kde si svůj žánr 
vybere opravdu každý. A tak pryč 
jsou ty časy, kdy v Olomouci přes léto 
chcípl pes. Olomouc v létě žije a to je 
báječné!
 
Petra Němečková
ředitelka Divadla 
Tramtarie

Užili jste letošní trochu jiné Svátky města? 

Rozhovor s japonskou primabalerínou, 
která po devíti letech opustila 
Olomouc, přestože ji měla ráda.

Zákaz bivakování a táboření na 
veřejných prostranstvích platí 
v Olomouci jeden rok. Jak se osvědčil?
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ANO TROCHU NE

OBSAH / ANKETA

BUSTA UČITELE NÁRODŮ JAKO 
DÁREK OD RESTAURÁTORA

Základní škole Komenium se vrátila 
busta Jana Amose Komenského. Byla 
poškozená amatérskými úpravami.

CENY MĚSTA ZÍSKALI LÉKAŘI, 
HISTORICI I SPORTOVCI

Již počtyřiadvacáté ocenila Olomouc 
počátkem června významné osobnosti 
za uplynulý rok 2020.

OLOMOUCKÉ MILÉNIUM ODKA-
ZUJE K DYNASTII PŘEMYSLOVCŮ

Rok 2021 přináší výročí události, 
která formovala status města jako 
důležitého mocenského centra.
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OZNÁMENÍ

Druhý den po řádění tornáda zamířila 
na Břeclavsko a Hodonínsko pomoc 
z Olomouce. Radní schválili částku půl 
milionu korun pro zasažené obce. Fy-
zické pomoci na místě se účastnily také 
olomoucké jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů.

Coworkingové centrum Telegraph Hub 
nedaleko hlavního nádraží získalo pres-
tižní ocenění Kancelář roku. Soutěže se 
zúčastnilo přes sto projektů, které byly 
hodnoceny v deseti kategoriích. Tele- 
graph Hub obdržel Cenu poroty, která je 
napříč kategoriemi udělována za přínos 
pro architekturu a design.

Téměř sedm tisíc návštěvníků dorazilo 
v rozmezí 18. a 20. června do olomoucké-
ho rozária na výstavu a festival Vyznání 
růžím. Ten byl součástí městských oslav.

Statutární město Olomouc nabízí byty 
k pronájmu. Bližší informace jsou uveřej-
něny na www.sno.cz nebo na bytovém 
oddělení Správy nemovitostí ve Školní 
ulici. K žádosti o městský byt je nutno 
doložit Doklad o bezdlužnosti vůči ma-
gistrátu a Dopravnímu podniku města 
Olomouce. Telefonické informace na 
čísle 585 238 119.

Se zpracováním žádostí o podporu Co-
vid-nájemné pomohla ministerstvu prů-
myslu a obchodu i Olomouc. Tři měsíce 
pracovníci z odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu prováděli kontrolu za-
slaných žádostí. 

Na Nových Sadech vzniknou v pěti loka-
litách nová parkovací stání. Mají vytvo-
řit náhradu za parkovací stání, která 
byla zrušena kvůli umístění nových 

polopodzemních kontejnerů. Stavební 
práce přijdou na 2,9 milionu korun.

Do kostela s průvodcem! Výklad si mo-
hou návštěvníci města i Olomoučané 
vyslechnout přes prázdniny v kostele 
sv. Michala, kapli sv. Jana Sarkandra, ba-
zilice Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku, katedrále sv. Václava, Husově 
sboru i v Arcibiskupském paláci. Podrob-
nosti podá Informační centrum.

Zajímají vás olomoucké příběhy? Může-
te si je zdarma vyzvednou v informačním 
centru v podloubí radnice. Sepsala je 
Markéta Záleská a popisují osudy slav-
ných osobností v našem městě.

Novým děkanem Fakulty zdravotnických 
věd Univerzity Palackého pro funkční 
období 2021–2025 byl zvolen Jiří Vévoda. 
Vedení fakulty se ujme 1. srpna.

Primátor ocenil vítěze chodecké a bě-
žecké výzvy Deset tisíc kroků. Olomoučtí 

účastníci, kteří se umístili na předních 
příčkách a zapojili se do kampaně na 
podporu zdravého životního stylu, si na 
radnici převzali ceny. Dubnové výzvy se 
jen v Olomouci zúčastnilo 122 aktivních 
chodců a běžců.

Každý čtvrtek jezdí přes léto po Olomou-
ci turistický vláček. Nastoupit do něj mů-
žete na Dolním náměstí před lékárnou. 
Jezdí čtyřikrát za den v 9:30, 11:00, 13:30 
a 15:00. Jízdenka stojí padesát korun.

Azylový dům pro matky a ženy s dětmi 
zvýší svou kapacitu. Bude mít pět nových 
pokojů, takže místo 39 bude moci ubyto-
vat až 52 osob.

Už od sedmi hodin ráno bude až do konce 
července probíhat blokové čištění ulic 
v Olomouci. Hlavně v Droždíně, Chomou-
tově, Neředíně, Nedvězí a na Černé cestě.

Centrem současné středoevropské kultury 
se na více než půl roku stane Olomouc. 
A to díky Trienále SEFO, které propoju-
je tři desítky umělců z Polska, Maďarska, 
Slovenska, Rakouska nebo Slovinska. Ve 
městě budou prezentovat svá díla, pořá-
dat workshopy, koncerty, divadelní před-
stavení, happeningy a přednášky.

Až do prosince bude probíhat rekon-
strukce objektu Jalta v ulici I. P. Pavlova. 
Zahrnuje zejména zateplení pláště budo-
vy, novou fasádu, výměnu střešní krytiny 
a další související stavební práce. 

Prohlídka města bez průvodce určená 
pro rodiny s dětmi. Hra pro malé detek-
tivy, kteří chtějí objevit deset stanovišť 
označených postavou kočičky Oly a do 
herní mapy získat všechny symboly. 
Start i odměna v Informačním centru 
v podloubí radnice.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 10. července  částečné uzavírky Kosmonautů a Nezvalovy
do 11. července částečná uzavírka Švýcarského nábřeží
do 23. července částečná a úplná uzavírka ulice Ručilova
do 25. července úplná uzavírka ulice Hrnčířská
do 30. července částečná a úplná uzavírka křižovatky 

třída Míru – Neředínská 
do 30. července  úplná uzavírka ulice Václavkova
do 31. července  částečná uzavírka ulice Rooseveltova
do 31. července  úplná uzavírka ulice Krakovská
do 1. srpna  částečná uzavírka Masarykovy, Husovy 

a tř. 17. listopadu
do 13. srpna částečná uzavírka ulic Lolkova a Brožíkova

do 15. srpna   úplná uzavírka Gorazdova náměstí
do 15. srpna   částečná uzavírka ulice Pasteurova  
do 25. srpna   částečná uzavírka ulice Kmochova
do 27. srpna   úplná uzavírka Okružní od křižovatky 

 s  Neředínskou po křižovatku s Dělnickou
do 31. srpna   úplná uzavírka ulice Zikova  
do 20. října   částečná uzavírka ulice Masarykova 

 (most přes Bystřici)   
do 31. prosince   úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova (most  

 přes Moravu)
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NA VYHLÍDKU I PRO PÍŠŤALU

Stavební část rekonstrukce fasády a věží kostela svatého Mořice skončila. Lidé mohou opět vystoupat 
na střešní vyhlídku. A mohou si také adoptovat jednu z píšťal proslulých Englerových varhan.
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Od roku 2015 spolufinancuje Evropská 
unie opravu chrámu sv. Mořice. Prostřed-
nictvím programu Integrovaných teri-
toriálních investic (ITI) se do Olomouce 
dostalo 123 milionů korun. 

PAVEL KONEČNÝ

Za evropské peníze byl obnoven nový 
fasádní plášť kostela, restaurovaná 
okna a kamenné zdivo, opravena a vy-
budována schodiště v jižní věži, repa-
sovány dveře na věž i vrata do kostela 
a ještě přibude rekonstrukce varhan 
a zcela nová expozice.

„Počáteční roky zabral stavebně his-
torický průzkum a projektová dokumen-
tace. Lešení s modrou plachtou se na 
jižní věži objevilo až v září 2018,“ uvedl 
probošt František Hanáček. Právě teh-
dy se detailně ukázalo, v jakém stavu 
chrám je. 

Pískovcové plomby
„Z plošiny toho bylo vidět mnohem 
méně než z lešení. Odhalily se špatné 
repase z minulosti. I když tenkrát děla-
li, co mohli. Na mnoha místech vyspra-
vili pískovec betonovými plombami. Ty 
začaly zatékat a praskat. Někde byly 
v kameni i veliké díry,“ popsal páter 
Hanáček.

Podle něj o betonových plombách ni-
kdo nevěděl. Za ty roky byly na východní 
straně nerozeznatelné od pískovce. Při-
tom na jižní věži byly oba horní kamenné 
sektory hodně poškozené.

„Tím, co se dodatečně objevilo, se 
práce prodloužily. Dokonce tady byli 
odborníci z Německa, kteří měli zkuše-
nost s drobovou strukturou kamene,“ řekl 
Hanáček.

Starý kámen se proto vysekával a be-
tonové plomby nahradily nové, pískov-
cové. Dnes se poznají podle světleji 
tónovaných kusů kamene. „Většinou se 
to opravuje tak, že se vyseká asi dvanáct 
centimetrů kamene a na toto místo se 
vsune plomba. Pískovec pochází z Vy-
hnánova ve východních Čechách,“ objas-
nil probošt Hanáček. 

Podobně neradostný stav odhalil prů-
zkum oken a pískovcových kružeb. I tam 
byl na některých místech při předchozích 
opravách použit štukový materiál. Nej-
poškozenější kružby oken byly dokonce 
rozebrány a přeneseny do ateliéru. Na 
některých proběhly záchranné práce, jin-
de došlo na repliky. 

„Jedna horní kružba u okna vedle jižní 
věže je úplně nová,“ potvrdil Hanáček.

Zase bílý
Také omítky se měly původně jen vy-
spravit, ale nakonec se musely zcela 
oklepat až na kámen, protože krusta 
u té předešlé přestala držet. Zatímco 
padesát let stará omítka z přelomu 70. 
a 80. let minulého století byla cemento-
vá, ta nová je podle požadavků památ-
kářů vápenného typu.

„Kostel byl vždy bílý, když se udělala 
nová omítka. To, jak kostel známe z po-
slední doby, je  zvětrávání a degradace 
kyselými dešti. Ale cement se na zpevně-
ní omítky použil už v devatenáctém sto-
letí,“ vysvětluje kněz. 

Dnešní omítka má čtyři vrstvy a horní 
dvě jsou přirozeně probarvené. „Doufám, 
že to aspoň padesát let vydrží,“ přeje si 
probošt Hanáček, který farnost svatého 
Mořice spravuje už třicet let.

Magická jižní věž
Současné dobrovolné vstupné při vý-
stupu na jižní věž nahradí ještě během 
prázdnin turniket. Právě ve věži, kde 
je nové schodiště, bude v příštím roce 
i zcela nová expozice z historie kostela 
a jeho varhan. V současné době ji farnost 
připravuje ve spolupráci s Arcidiecézním 
muzeem a bude mít asi dvacet vitrín.

V jižní věži byly v minulosti poškoze-
né klenby a zřícené podlahy. Byly totiž 
probourány při dvojím zabavování zvonů 
za obou světových válek. Lidem nabídla 
vyhlídku poprvé v roce 1992.

Teď je v celé věži i na vyhlídkové tera-
se kamerový systém. Věž má opravené 
točité kamenné schodiště a nové ocelové 
schody v horních patrech a také má zře-
telný nový prvek zabezpečení – mříž. Ta 
naštěstí nebrání rozhledu.

A severní věž? „Není tam v podstatě nic. 
Stoletý nepořádek. Skončilo tam všech-
no, co se nikomu nehodilo. Ale stavebně 
je to unikát, protože je z roku 1412,“ pro-
hlásil probošt Hanáček.

Varhany opraví Slovinci
Opravu varhan poznamenalo hned na 
začátku neúspěšné výběrové řízení. „Ni-
kdo do toho nechtěl jít. Teprve loni, když 
jsme po celé Evropě oslovili patnáct 
firem, jsme získali dodavatele – slovin-
skou varhanářskou firmu Škrabl,“ uvedl 
probošt Hanáček. 

Rozebírání Englerových varhan 
skončilo letos v dubnu, další práce totiž 
komplikoval covid, kdy slovinští pra-
covníci nemohli přes hranice. Zpoždění 
odhadl Hanáček na půl roku. Na svém 
místě a opravené by měly být v příštím 
roce. A lidé mohou s opravou pomoci 
drobným darem. Jednu či více z téměř 
osmi tisíc píšťal lze adoptovat za 
80 až 800 korun.

JIŽNÍ VĚŽ 
Otevírací doba: 9:00–18:00
Hodiny jsou ale orientační. Věž se 
zpravidla otevírá po mši a zavírá 
před setměním nebo za špatného 
počasí.

ADOPCE VARHAN

Englerovy varhany poprvé zahrály 
v předvečer svátku svatého Moři-
ce 21. září 1745. Mají osm strojů, 
95 rejstříků a 7884 píšťal. Po dobu 
opravy je při bohoslužbách na-
hrazuje digitální nástroj.
Více o adopci na webu: 
varhany.moric-olomouc.cz
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Letošek je v Olomouci česko–maďarským 
rokem. Program slibuje pestrý výběr 
z kultury, filmu, sportu i gastronomie. 

O maďarské prvky je obohaceno mnoho 
společenských akcí, které Olomoučany 
i turisty osloví v období od června do lis-
topadu. Na přípravě programu se podílí 
partnerské město Pécs, Velvyslanectví 
Maďarska a Maďarský kulturní institut. 
Vrcholem bude Maďarský den, který se 
uskuteční 27. září na Horním náměstí.

Stejné hodnoty
O úvod česko–maďarského roku se na 
počátku června postarala účast velvy-
slanců obou zemí a primátorů Olomouce 
a Pécse. Slavnostní začátek se odehrál 
symbolicky v prostorách rytířského sálu 
olomoucké radnice, kde je vyobrazena 
i freska uherského krále Matyáše Kor-
vína. S vedením města a zástupci Pécse 
se setkali velvyslanec Maďarska v Česku 
Miklós Boros a český velvyslanec v Ma-
ďarsku Tibor Bial. 

V rámci programu společně zahájili i vý-
stavu Nemějte strach! – Církev a cesta 
střední Evropy ke svobodě před katedrá-
lou svatého Václava. Olomoučanům při-
blížila osobnosti katolické církve období 
před sametovou revolucí. 

„Státy visegrádské skupiny dnes kro-
mě přátelství a dobré spolupráce spojuje 
povědomí o podobných sociálních a eko-
nomických výzvách i porozumění hodno-
tě regionální solidarity. Jsem rád, že naši 
maďarští partneři budou hrát důležitou roli 
také na konferenci Setkání partnerských 
měst a obcí V4, kterou plánujeme na 
9. září,” uvedl primátor Miroslav Žbánek. 

Meziměstská partnerství podle něj 
nemají být jen oficiální setkání představi-
telů samospráv. „Chceme ukázat, jak lze 
partnerstvím opravdu žít. Prvky maďar-
ské kultury Olomoučanům přiblíží série 
výstav, přehlídka filmů, divadelní insce-
nace, koncerty i tvorba umělců ve veřej-
ném prostoru. Chybět nebudou ani pro 
Maďarsko typické gastronomické lahůd-
ky,” naznačil program primátor.

Historie nás spojuje 
Olomouc a Pécs pojí mnoho společ-
ného – univerzita, kultura i historie. 
„Jsou kulturními metropolemi s dlou-
hou pamětí. V obou městech bychom 
kdysi potkali Kelty či staré Římany. Na 
olomouckém hradě vládla spolu s pře-
myslovským knížetem uherská prin-
cezna Eufémie, v olomoucké katedrále 
přijímal českou korunu slavný uherský 
král Matyáš Korvín, přes Uhry k nám 
dorazila vyspělá renesanční kultura 
a v Olomouci sloužily za dob rakousko-
-uherské armády tisíce mladých Maďa-
rů, mezi nimi i slavný matematik János 
Bolyai,” připomněl souvislosti náměs-
tek primátora Karel Konečný.

Na gastronomické speciality a vína 
bude pamatovat bohatý program Maďar-
ského dne na Horním náměstí. Veřejný 
prostor obohatí obří murál věnovaný krá-
li Matyáši Korvínovi, vhled do maďarské 
kinematografie poskytne kino Metropol 
a v galerii Telegraph bude v té době tvo-
řit jeden z nejúspěšnějších současných 
maďarských malířů Gábor Pintér. V listo-
padu hudební program obohatí koncer-
tem Moravská filharmonie a v Jazz Tibet 
Clubu vystoupí král maďarských trumpe-
tistů Lőrinc Barabás.

Česko–maďarský rok je jedním ze sé-
rie akcí na posílení spolupráce se státy 
visegrádského prostoru. Olomouc každý 
rok věnujeme jedné z těchto zemí. Pro-
jekt odstartoval loni se zástupci partner-
ské Bratislavy – Starého Mesta, příští rok 
bude polský.   ste

#olomouckesrdce
Letní soutěž nebo jen kratochvíli 
připravil pro Olomoučany i návštěv-
níky města odbor cestovního ruchu, 
kultury a sportu. Stačí sledovat 
Olomoucké srdce. Kovová plastika 
Milana Poliána začala až do září 
putovat po městě. U radnice ji už 
nenajdete. Pokud ale na červené 
srdce narazíte někde jinde, vyfoťte 
ho. Nebo se vyfoťte s ním. Snímek 
sdílejte na instagramovém účtu 
@Olomouc_Tourism a můžete vy-
hrát jednu z cen z informačního 
centra, nebo turistické karty, které 
vás opravňují k jízdě v MHD zdar-
ma a zajistí vám vstupy do památek 
v celém regionu. A nezapomeňte na 
hashtag #olomouckesrdce. Vítězné 
snímky navíc otiskneme v Olomouc-
kých listech.  pok

 MAĎARSKÝ ROK:  
 VÍNO, FILMY, MURÁL I JAZZ 

ELEKTROCENTRÁLA PRO HRUŠKY
Olomouc okamžitě po tornádu 
z 24. června zorganizovala pomoc 
pro zasažené obce na jižní Moravě. 
Do Hrušek zamířila výkonná elek-
trocentrála a do zpustošené oblasti 
odjel z města i potřebný stavební 
materiál na poničené střechy.
„Dobrovolní hasiči z Droždína tam 
odvezli naši nejvýkonnější elek-
trocentrálu, aby vyráběla elektři-
nu, která zajistí fungování čističky 
odpadních vod,“ upřesnil náměstek 
primátora Martin Major.   ste
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K Lovecké chatě objížďkou
Kvůli další etapě opravy lesní cesty U Hájenky se od poloviny 
července pěší ani cyklisté nedostanou po cyklostezce ve směru 
z Horky nad Moravou k Lovecké chatě a dál do Litovelského 
Pomoraví. Objížďka vede z druhé strany obce. 

„Přístup je po dobu opravy umožněn z ulice Skrbeňská kolem 
místního hřbitova a Sluňákova,“ uvedl ředitel Lesů města Olo-
mouce David Janásek. Cestou cyklisté neprojedou po celé léto. 
Rekonstrukce téměř 800 metrů dlouhého úseku cestu uzavře do 
února příštího roku. 

Stavbaři se chystají opravit nejen podloží silnice a povrch, 
ale taky vybudovat nové sjezdy pro těžkou lesní techniku, pro-
pustky a dva mosty. „Jsme si vědomi, že stavební práce ovlivní 
provoz na oblíbené trase v letních měsících, ale k rekonstruk-
ci cesty, která je v havarijním stavu, jsme už museli přistoupit 
a dál ji neodkládat. Situaci by to jen zhoršovalo,“ objasnil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major.

Podle ředitele Janáska to pro cyklisty nebude velký problém. 
„V lese by neměli mít důvod bloudit, protože objížďka bude v te-
rénu vyznačena. Rozhodně by ale neměli přejíždět přes stavbu. 
Hrozilo by jim nebezpečí úrazu,“ dodal Janásek.

Náklady na rekonstrukci jsou osm milionů korun. Opravova-
ný úsek trasy navazuje na již opravenou část lesní cesty k Lo-
vecké chatě a do Litovelského Pomoraví, kterou se podařilo 
dokončit loni.   ste

ZPRÁVY Z MĚSTA

Noviny

Podhrady

Zadní Podhrady

Přední Podhrady

Na klučích

HORKA NAD MORAVOU

Novinky letošní sezony: na bazéně bude 
letní kino v aquaparku activity park 
Aquapark Olomouc nabízí od července 
velké lákadlo. V místech, kde dřív býva-
lo beachvolejbalové hřiště, nyní najdou 
návštěvníci nový moderní aktivity park. 
„Jeho součástí je velké 3D bludiště, dvě 
vzduchové trampolíny a kiosek s občer-
stvením i WC. Je to nová možnost vyžití 
nejen pro klienty aquaparku, navíc ne-
závislá na změnách počasí. Počítáme, že 

hřiště by mohlo mít využití až deset mě-
síců v roce,“ prohlásil ředitel aquaparku 
Dalibor Přikryl. 

Nové hřiště je možné využít i nezávis-
le na dalších službách areálu, přístupné 
je i samostatně bez návštěvy aquaparku 
přes přilehlou letní pokladnu.

Během léta se hlavně děti budou moci 
těšit na spoustu zábavných akcí, které pro 
ně olomoucký aquapark chystá. Zapojit 
se mohou do tří různých soutěžních dnů 
i do Hanáckého mistrovství ve sjezdu na 
tobogánu. Program bude upřesněn na 
facebooku aquaparku a webových strán-
kách www.aqua-olomouc.cz. 

Novinky pro letošní sezonu chystá 
i letní areál plaveckého bazénu. Jeho no-
vým provozovatelem je od začátku roku 
společnost Aquapark Olomouc, která se 
chystá olomoucký bazén postupně mo-
dernizovat.  Kromě zcela nového gastro 
provozu, ke kterému přibude i nové po-
sezení, si lidé mohou užít také letní kino. 
„V rámci vstupného je po celé prázdni-
ny i promítání filmů. Promítá se vždy ve 
čtvrtek od šesti hodin večer,“ upřesnil 
Dalibor Přikryl. Program je na facebooku 
plaveckého stadionu nebo na 
www.bazen-olomouc.cz.   jau

3D bludiště tvoří dřevěné lávky 
zavěšené mezi ocelovými sloupy. 
Na každém sloupu je umístěný 
přestupový domeček. Lávky mají 
podobu spletitých lanových pře-
kážek a jsou ve třech patrech nad 
sebou. Jednotlivá patra jsou na 
několika místech vzájemně pro-
pojena propadly. Bludiště má tři 
trasy členěné podle náročnosti.

Lovecká Lovecká 
ChataChata

HOLICKÝ LES BY MOHL DOSTAT 
WORKOUTOVOU POSILOVNU 

Primátor Mirek Žbánek a jeho 
náměstek Otakar Bačák se vydali 
do Holického lesa, aby se bavili 
o dalším rozvoji lesoparku, o cy-
klostezce i o obnově dalšího kra-
jinného prvku v jeho blízkosti.
Na místě se jednalo o myšlence 
vybudovat u stávajícího odpo-
čívadla dětské hřiště s venkovní 
workoutovou posilovnou. Toto 
hřiště sice zatím v městském roz-
počtu zahrnuto není, ale v úvahu 
připadá i využití peněz, kterými 
disponují komise městských částí 
na estetizaci veřejného prostran-
ství. Jinou budoucí součástí le-
soparku má být stezka pro in-line 
bruslaře.   mif
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Návrh nové parkovací politiky je dopra-
covaný a připravený k představení a pro-
jednání s veřejností. 

S kompletním návrhem nové parkovací 
politiky se mohou lidé už nyní seznámit na 
webové stránce Spokojená Olomouc. V po-
lovině září se pak mohou zájemci k doku-
mentu vyslovit na veřejných projednáních. 

„V týdnu od 13. září jsme připravi-
li dvě veřejná projednání s odborným 
výkladem zpracovatele a dáváme všem 
možnost se k návrhu vyjádřit. Oproti 
původnímu harmonogramu máme asi 
půlroční zpoždění. Na vině však není jen 
pandemie, ale zejména složitá jedná-
ní. Jak se dlouhodobě ukazuje, doprava 
a udržitelná mobilita je strategické téma 
a my sami jsme potřebovali vytvořit 
dostatečný prostor pro nalezení řešení 
napříč koaličními stranami zastoupený-
mi ve vedení města,“ objasnil primátor 
Mirek Žbánek.

Na třicet let  
Návrh nové parkovací politiky města Olo-
mouce je navržen pro tři období, do roku 
2023, do roku 2030 a do roku 2050. Vychá-
zí z analýzy současného stavu, podporuje 
vyvážený rozvoj všech relevantních druhů 
dopravy a podporuje udržitelné druhy 
dopravy, v souladu s Plánem udržitelné 
městské mobility Olomouce. 

Jedním z důvodů, které vedly k roz-
hodnutí o nutnosti pořízení tohoto stra-
tegického dokumentu, jsou problémy 
s parkováním na sídlištích. Ta byla v Olo-
mouci budována převážně v 70. a 80. 
letech minulého století pro zcela odlišný 
stupeň automobilizace. Dalším důvodem 
pro vypracování strategie jsou specifické 
podmínky v centru města a jeho nej-
bližším okolí. „Problémy se dlouhodobě 
projevují zejména na hranici zóny place-
ného parkování, kde nechává auta velké 
množství řidičů, kteří míří do centra a ne-
chtějí za parkování platit. Z toho vzniká 

obrovský přetlak statické dopravy v uli-
cích blízko centra a s tím logicky i nespo-
kojenost rezidentů,“ vysvětlil primátor.

Čtyři zóny
Jedním ze zásadních navrhovaných opat-
ření je rozčlenění jednotlivých částí měs-
ta do čtyř zón s odlišnými pravidly. Jedná 
se o pěší zónu, stávající zónu placené-
ho parkování neboli historické centrum 
a dále novou zónu širší centrum a novou 
zónu sídliště. Radnice se svým návrhem 
snaží situaci řešit koncepčně. „Zlepšit si-
tuaci by mělo pomoci zavedení zóny 
C v širším centru a rovněž navržená zóna 
D zahrnující sídliště. Tím vznikne větší 
pravděpodobnost pro zaparkování vozi-
del rezidentů v blízkosti svého bydliště,“ 
popsal budoucí koncepci Martin Luňáček 
z útvaru hlavního architekta magistrátu. 

 „Termíny a místa pro obě plánova-
ná veřejná projednání budeme s dosta-
tečným předstihem zveřejňovat, aby se 
informace k lidem zavčas dostaly,“ upo-
zornil Luňáček. 

Společně s novou parkovací politikou 
vznikne i nový fond mobility, kam zamíří 
veškeré finanční prostředky vybrané za 
parkovné ve městě. Z něj bude radnice 
hradit například výstavbu nových parko-
vacích míst a další investice pro zvyšová-
ní bezpečnosti v dopravě. 

„Pouze ekonomicky udržitelný systém 
parkování města Olomouce je cestou 
vpřed, zároveň umožní obyvatelům Olo-
mouce mít bezpečnější a atraktivnější ve-
řejné prostory ulic města,“ řekl primátor. 

Kompletní návrh nové parkovací poli-
tiky je veřejnosti k dispozici na stránkách 
spokojena.olomouc.eu/parkovaci- 
politika/.   ste

 PŘÍPRAVA NOVÉ PARKOVACÍ  
 POLITIKY JDE DO FINÁLE 

Rekonstrukce ulice 8. května vítězem mezi Stavbami roku
Nejlepší stavby nebo rekonstrukce minu-
lého roku soutěžily o cenu Stavba roku 
2020 Olomouckého kraje. V šesti katego-
riích uspěly tři stavby z Olomouce, mezi 
nimi také náročná rekonstrukce tramva-
jové trati v ulici 8. května. 

V kategorii objektů určených k bydlení 
zvítězil počátkem června olomoucký pro-
jekt Vila Park, nejzdařilejší rekonstrukcí je 
oprava hradu Helfštýn, uspěla novostav-
ba Hemato–onkologické kliniky fakultní 
nemocnice, výrobní hala potravinářské 
firmy v Jeseníku a citlivá památková ob-
nova stavebně hodnotné vily na Lazcích.

„Statutární město Olomouc získalo 
hned dvě ceny. První místo jsme získali 

za rekonstrukci ulice 8. května a čestné 
uznání za obnovu věže a pláště radnice,“ 
uvedl náměstek Martin Major. 

U oceněné stavby šlo nejen o opravu 
staré tramvajové trati, ale o celkovou re-
konstrukci komunikace, inženýrských sítí, 
kanalizace a dalších součástí ulice. Ko-
leje byly do komunikace uloženy novou 
metodou tak, aby nezpůsobovaly žádné 
otřesy a tramvajový provoz byl tišší. Re-
konstrukce stála skoro 87 milionů korun. 
Porota ji v kategorii Stavby dopravní, in-
ženýrské a vodohospodářské vybrala ze 
sedmi přihlášených projektů.

Do soutěže se letos přihlásilo více 
než třicet projektů z celého kraje, od 
rodinných domů až po dopravní nebo 

průmyslové stavby. O vítězích rozhod-
la odborná porota a udělovala se rovněž 
cena hejtmana a několik čestných uznání.

Letošní ročník byl oproti jiným vý-
jimečný – stejně jako ostatní oblasti 
veřejného života i Stavbu roku ovlivnila 
epidemie covid-19. Samotné hodnocení 
projektů tak probíhalo on-line.   mif
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Řadu let byli součástí Základní školy 
Komenium nejen žáci a pedagogové, ale 
i restaurátoři. Od roku 2016 se věnovali 
obnově fresek ve slavnostním sále, který 
byl za minulého režimu degradován na 
tělocvičnu a málem nenávratně zničen. 
Práce restaurátorského týmu pod vede-
ním Radomíra Surmy proběhla úspěšně 
a na konci června dostala symbolické 
zakončení – škole se vrátila busta Jana 
Amose Komenského, a to jako dar od re-
staurátora.

Busta učitele národů Jana Amose Ko-
menského byla součástí majetku školy 
dlouhá desetiletí. Obdobně jako fresky 
ve slavnostním sále byla i busta poško-
zená a znehodnocená dodatečnými 
amatérskými úpravami. Po letech, která 
restaurátoři trávili záchranou sálu, oslo-
vila ředitelka školy Petra Romanovská 

Radomíra Surmu, zda by dokázal restau-
rovat i poškozenou bustu. 

„Věděli jsme, že je skutečný profesio-
nál, tak jsem se na něj obrátila, jestli by 
stálo za to bustu opravit,“ vzpomněla ře-
ditelka Romanovská. 

Restaurátor Surma zjistil, že se jedná 
o odlitek kvalitní sochařské práce. „Byl 
ale hodně olámaný a podřený s nečitelný-
mi nápisy s daty narození a úmrtí, s ulo-
meným nosem a dalšími škodami,“ popsal 
Surma. Nakonec se rozhodl provést práci 
bezplatně jako sponzorský dar škole.
Nejprve sochu očistil a oloupal a skalpe-
lem dočistil hrubý latexový nátěr. Pak 
sádrou domodeloval chybějící artefakty. 
„Zregeneroval jsem i nečitelné nápisy na 
dolním štítku,“ shrnul restaurátor průběh 
práce. Následně ještě naimpregnoval 
změklou sádru pryskyřicí a opatřil ji pati-
nací,  která imituje bronz. Teprve v prů-
běhu práce Surma zjistil, jak významná 
práce byla předlohou olomouckého 
odlitku. „Autorem byl významný český 
sochař druhé poloviny 19. století Josef 
Strachovský. Originál busty je v nizozem-
ském Naardenu před muzeem Komen-
ského,“ potvrdil restaurátor.

Busta je nyní umístěna ve vstupní hale. 
„Původní slavnostní odhalení ke Dni učite-
lů nedovolovala epidemiologická situace. 
Aby u toho mohli být děti a učitelé, dohodli 
jsme se na odkladu,“ vysvětlil okolnosti od-
halení busty primátor Mirek Žbánek.

Oprava poničeného sálu trvala čtyři 
roky a značnou část uhradilo ze svého 
rozpočtu město. Celkové náklady re-
konstrukce a vybavení sálu mobiliářem 
činily 9,7 milionu korun, dotace minis-
terstva kultury 3,9 milionu. Sál je dnes 
veřejně přístupný. Lze jej navštívit den-
ně ve 13:00 s průvodcem z Informační-
ho centra.   mif

ŠKOLY

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Díky rozvolněné situaci nepřišly 
první třídy o oblíbené pasování. 
V červnu v dětském oddělení a na 
pobočkách městské knihovny po-
klekly děti pod mečem slovutného 
krále nebo se dotykem víly promě-
nily ve skutečné čtenáře. 
„Nebylo to jednoduché, každý se 
musel prokázat, že i přes překážky 
zlého covidu získal tu úžasnou ži-
votní schopnost – umí číst,“ uvedla 
ředitelka Knihovny města Olomou-
ce Lenka Prucková. 
Prvňáčci si domů odnesli jako dá-
rek knihu Michaely Fišarové a Ane-
ty Žabkové První školní výlet.   dtx

SEMAFOR BAVÍ I VZDĚLÁVÁ
Do Centra Semafor se vrátil oblí-
bený program –dopravně preven-
tivní akce Rodina na cestách.
V pátek 30. července bude v areálu 
dopravního hřiště Centra Semafor 
rušno. Návštěvníci si užijí den plný 
zábavy i poučení, uvidí i vyzkou-
ší si nejrůznější atrakce spojené 
s prevencí v dopravě. 
„I letos tady budeme mít spous-
tu věcí, které si zájemci můžou 
vyzkoušet. Největším lákadlem 
bývají cyklokuriozity nebo třeba 
technika vojenské policie,“ láká 
manažer centra Josef Línek. 
Akce se opět zúčastní i tým BE-
SIPu, zdravotnická záchranná 
služba, Městská policie Olomouc 
i Policie České republiky.
„K závěrečným zkouškám průkazu 
cyklisty k nám pravidelně docháze-
jí i vojáci z oddělení dopravní a po-
řádkové služby Velitelství Vojenské 
policie Olomouc. Přítomnost vojá-
ků i policistů pomáhá vzbudit v dě-
tech vědomí důležitosti dopravní 
výchovy,“ podotkl Línek.   jau

 BUSTA UČITELE NÁRODŮ  
 JAKO DÁREK 
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MODERNÍ RODINNÉ DOMY
RYBÁŘSK Á OLOMOUC

PRODEJCE

Radka Můčková
radka@metr2reality.cz 

+420 725 325 125

PRODEJCE

Daniel Maciuch
dan@metr2reality.cz 

+420 603 177 776

metr2.cz

V Chomoutově si lidé sekačkami 
sami udělali travní labyrint
Jako zábavu pro děti pojali sousedé z Chomoutova ze spolku 
Losvesinos sečení trávy. 

„Tráva narostla na Koperníku do úctyhodných sta centimet-
rů, což nás inspirovalo k vytvoření travního labyrintu pro rodiny 
s dětmi. Jako druh mozaikové seče nám to odsouhlasil i odbor 
zeleně magistrátu,“ uvedla za spolek Lenka Introvič.

Labyrint měl v průměru asi dvacet metrů. „Ve tvaru spirály 
s několika průseky. V jeho středu byl vtipný hlídač – dřevěný 
komár, kterého vyřezal místní truhlář Zbyňek Musil,“ dodala 
Introvič.

Dílo by mělo v Chomoutově vydržet do prvních prací 
v rámci revitalizace Koperníku, jejichž začátek je plánován 
na letní měsíce.   pok

VLNA A PTÁK
Abstraktní pískovcová socha Vlna 
a pták od Vojtěcha Adamce 
staršího, která stojí v zeleném pásu 
při ulici Čajkovského, byla na jaře 
odborně očištěna. Majetkoprávní 
odbor magistrátu nechal sochu 
zbavit od náletové mikroflóry 
a černých depozitů, navrch dostala 
biocidní a hydrofobní nástřik. 
A prokoukla!   pok
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MĚSTO, VODA A KRAJINA.
JAK SE OLOMOUC CHYSTÁ NA HORKÉ ROKY? 

TÉMA

Voda a civilizace, voda a život, voda a člověk. Spojení těch-
to pojmů mají silnější než jen symbolický význam. Jde v nich 
skutečně o budoucnost člověka. Hospodaření s vodou není jen 
otázkou nakládání s vodohospodářskou infrastrukturou, tedy 
s vodárnami, úpravnami vody, rozvodnou sítí a kanalizací. Na-
kládání s vodou má mnohem širší význam a týká se třeba i prá-
ce s krajinou.  

MICHAL FOLTA

V minulých staletích lidé vodě spíše brali, než dávali. Narovná-
vala se koryta řek, zasypávala říční ramena, vysoušely mokřady 
a tůně. I Olomouc to zná – okolí města bylo před jedním či dvě-
ma staletími zcela odlišné, plné říčních ramen, mokřadů a tůní. 
V posledních letech ovšem zesiluje trend vracet vodu do kraji-
ny. Tomu se pilně věnuje i Olomouc.

Jedná se jak o nakládání s dešťovou vodou, tak i o péči 
o vodní prvky v krajině, včetně té městské. Pokud jde o na-
kládání s dešťovou vodou, dříve bylo hlavním cílem vodu co 
nejrychleji odvést z ulic do kanalizace. Před necelým rokem 
městská rada schválila významný dokument, který určuje sta-
vebníkům, jak mají projektovat stavby tak, abychom dešťovou 
vodu naopak využili. Pro stavební úřad, který vydává stavební 
povolení, jde o metodický pokyn.  

Kromě toho je podstatné i nakládání s krajinou. V okra-
jových městských částech je množství přírodní nebo země-
dělsky využívané krajiny, která by mohla zadržovat vodu. 
Tam, kde má město vliv na využití krajiny, buď tehdy, když je 
vlastníkem pozemků, nebo když se vyjadřuje k záměru využití 
půdy, musí mít téma vody na zřeteli. 

Změny v blízké přírodě 
Ukázkovým příkladem je část pozemků v katastru Lošova za 
zdejší hvězdárnou. „Už od minulého roku řešíme přírodě blízké 

úpravy zemědělsky využívané krajiny u Lošova. Nové remíz-
ky, louky, mokřady či tůňky na městských pozemcích budou 
určitě příjemnější a pro krajinu i lidi prospěšnější než současná 
zemědělská monokultura. O návrzích na přeměnu pole v louku 
s tůněmi a mokřady jsme jednali i se zemědělským družstvem, 
které na pozemcích hospodaří. Chceme, aby se zdejší krajina 
začala blížit tomu, co po nás v období klimatických změn příro-
da chce,“ uvedl primátor Žbánek.

Další částí krajiny, která by se mohla v budoucnu vrátit ke 
své přirozené podobě, jsou svahy nad městskou částí Slavo-
nín. „Jedná se o rozsáhlou lokalitu, která má obrovský, ale 
dnes nevyužitý potenciál. Dnes tu je zemědělský brownfield, 
úložiště kalů a část je stále zemědělsky využívána. Jednou by 
zde mohla být příjemná krajina se stromy, vodními prvky, cy-
klostezkou a úžasným výhledem na město,“ popsal primátor 
Žbánek. Přípravy projektu se ujme útvar hlavního architekta. 
„Nestane se to do roka, ale důležité je určit si plán a potom jej 
systematicky postupně realizovat,“ dodal primátor.

„Co se týče obnovy krajiny, měla by stát na čtyřech pilířích. 
Je třeba zajistit protierozní opatření, pracovat s krajinnou 
zelení, pečlivě zakomponovat do projektu vodní a mokřad-
ní biotopy kvůli zadržování vody v krajině a konečně počítat 
i s biodiverzitou, vytvářet zde například broukoviště, útočiš-
tě pro plazy a podobná místa,“ prohlásil šéf odboru životního 
prostředí Petr Loyka. Jeho slova míří na oblast nad Slavoní-
nem, ale vztahují se vlastně na jakékoliv změny ve využití kra-
jiny u města. 

Jde to i ve městě
A nemusí jít jen o vnější části Olomouce, jako je třeba Lošov či 
Slavonín. Jde to i uprostřed města. Například fakultní nemocnice 
v roce 2020 vypracovala plán, jak nakládat ekologicky se zelení 
ve svém rozsáhlém areálu. Místo tradičních travnatých ploch 
vznikají druhově pestré louky. Na veřejně přístupných místech 
na okraji areálu nemocnice byla zbourána torza starých budov 
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a místo nich přibývají městu nové plochy veřejné zeleně. 
Obdobné je to s obnovením starého vodopádu v Bezručo-

vých sadech. Zde vzniká ve spolupráci s Výstavištěm Flora 
Olomouc a společností Sigma Group umělý vodopád, který 
z hradeb a skaliska pod nimi poteče do velkého bazénu. Popr-
vé tu vodopád vznikl už v roce 1965 jako reklama na čerpadla 
vyráběná podnikem Sigma, ale před více než třiceti lety pře-
stal fungovat. „Nyní se tento prvek vrací. Vodopád bude téct 
po stejné skále, ale bazén pod ním bude větší a hlubší než ten 
původní a bude mít i schodiště,“ popsal podobu vodopádu in-
vestiční náměstek Martin Major. „Předpokládáme, že obnove-
ný vodopád se stane zajímavou atrakcí, která navíc bude jako 
nový vodní prvek zpříjemňovat v létě atmosféru v širokém 
okolí,“ doplnil primátor Mirek Žbánek. Kromě vizuální atrakti-
vity tak bude mít tento prvek vliv i na vlhkost vzduchu v okolí, 
což bude v horkých dnech určitě přínosné.

Nejvýraznějším dokladem toho, že to jde i skoro v centru 
města, jsou plány nového Parku na Dlouhé. Ten má vzniknout 
na místě dnešních zemědělsky využívaných pozemků mezi ulicí 
Dlouhá a Mlýnským potokem. Existují dvě varianty studie par-
ku a obě počítají s výrazným zapojením vodního toku. Na tom, 
která varianta bude vybrána, se bude podílet i veřejnost. Pod-
statné je, že při obou variantách bude Mlýnský potok rozšířen, 
zvětší se vodní plocha a lidé získají pohodlný přístup k vodě. 

Sucho i povodně
Voda je klíčovým živlem v době klimatických změn. Může jí být 
málo a v určitých momentech zase až příliš mnoho. „V celé Čes-
ké republice chybí opatření, která by zadržela v krajině vodu, 
což je zásadní, ať už řešíme povodně nebo sucho,“ řekl Petr Loy-
ka. Sucho a povodně jsou podle něj dvěma stranami téže min-
ce. Povodně se opakují i po letech sucha, například proto, že se 
v době klimatických změn častěji setkáváme s extrémními pří-
valovými dešti nebo se situací, kdy unavená půda není schopna 
absorbovat nečekané příděly vody z dešťů nebo tajícího sněhu. 
Proto je i v době postupného oteplování nutné současně budo-
vat i protipovodňovou ochranu Olomouce. 

Pro protipovodňová opatření v Olomouci je přitom typické, 
že tam, kde je to možné, jdou cestou přírodě blízkých opatře-
ní. Už etapa II. A na Nových Sadech vytvořila nábřeží přírodní-
ho charakteru a dokonce i ostrov uprostřed řeky Moravy, která 
je vhodným prostředím pro ryby i další vodní živočichy. Nové 
koryto vodního toku, snížení břehů, přiblížení se k hladině 
spodní vody a výsadba stromů má příznivé účinky na okolí. 

Etapa II. B, která se staví dnes, má v části u vysokoškolských 
kolejí rovněž prvky přírodě blízké, zálivy, tůňky.  „Snažíme se 
tam o vytvoření rekreačního prostoru pro obyvatele a o posí-
lení ekologických funkcí řeky,“ podotkl Loyka. Jedná se přede-
vším o začlenění dalšího kousku řeky do organismu města.

VODA V MNOHA 
PODOBÁCH
Pokud jde o budoucnost našeho vztahu k vodě, je nutné 
změnit nejen chování představitelů samospráv, ale i sa-
motných obyvatel měst. Změnit přístup lidí k vodě chce 
i právě probíhající výstava VODA A CIVILIZACE.

Putovní venkovní expozice na 27 panelech – do 14. čer-
vence na Horním náměstí.

Na velkých, v noci nasvícených panelech se může-
te začíst do textů od řady světově uznávaných vědců 
a prohlédnout si snímky zachycující například prame-
ny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry 
vody v různých skupenstvích. Výstava vznikla i s přispě-
ním vědců z Univerzity Palackého.
V Olomouci má výstava věnovaná vodě jasné opodstat-
nění. Její součástí jsou také snímky z Olomouce a okolí, 
kde je řada míst spjatých s vodou. Barokní kašny, prstenec 
zelených parků, ekologické centrum Sluňákov, lužní lesy 
v okolí nebo chráněná krajinná oblast Litovelské Pomora-
ví. Navíc se letos v létě po více než třiceti letech opět vrátí 
na skálu v Bezručových sadech zurčící vodopád. 
„Voda a řeka odjakživa patřily k životu Olomouce a my-
slím, že všichni Olomoučané i návštěvníci města vnímají 
jejich důležitost. Za sebe doufám, že jsme si snad včas 
uvědomili, že přírodu si nelze podmanit. V současné 
době probíhá na řece Moravě stavba protipovodňových 
opatření a my jí tak po letech opět vracíme její přírodní 
ráz a půvab a doufáme, že se nám odvděčí klidem i v do-
bách, kdy bude vody více než dostatek,“ tvrdí primátor 
Mirek Žbánek.
Kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta upozorňuje, 
že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových 
skupin, ale je součástí života nás všech. „Výstava Voda 
a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás 
inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rám-
ci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udě-
lat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to 
na každém z nás. Na základě současných trendů a do-
stupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v dů-
sledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné 
části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném 
čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní 
trendy. Scénáře píšeme společně,“ uvedl Miroslav Bárta, 
prorektor Univerzity Karlovy, archeolog a egyptolog.
Součástí olomoucké části putovní výstavy Voda a civili-
zace byly také populárně-odborné přednášky pro školy. 
Jejich záznam můžete zhlédnout na YouTube kanálu sta-
tutárního města Olomouc.   jau



14        www.olomouc.eu

Považujete hospodaření s vodou ve městě za strategické?
Miroslava Ferancová
ANO 2011

V  současné době 
v  našem městě žije-
me ve vodním blaho-
bytu. Považujeme za 
naprosto samozřej-
mé, že otočením kohoutku máme přístup 
k neomezenému množství pitné vody za ro-
zumnou cenu. Ještě před několika deseti-
letími tomu tak ale nebylo, a mnohde na 
světě tomu tak není dodnes. Vedení města 
si uvědomuje svou odpovědnost za zajištění 
dostatku pitné vody pro občany, a proto při-
pravuje převzetí hospodaření s vodou plně 
pod svou správu. To, že bude plně v rukách 
města, je v nejlepším zájmu obyvatel Olo-
mouce a okolí. Proto moje odpověď na otáz-
ku zní ano, hospodaření s vodou v Olomouci 
považuji za strategické.

Jiří Zima 
KSČM 

Voda je strategickou 
surovinou nejvyšší-
ho významu a  musí 
mít ústavní ochranu. 
Město by mělo zajistit 
ochranu a šetrné využívání vody jako zá-
kladní životní potřeby ve prospěch svých 
občanů. Je nutné, aby se městu navrátilo 
hospodaření s vodou pod svoji kontrolu. Ne-
patří do cizích rukou, tím spíše do těch ze 
zahraničí. Nemyslím si, že je v pořádku, aby 
vysoké zisky odcházely do zahraničí. A co 
myslíte vy - občané města? Levně jsme pro-
dali a nyní budeme draze vykupovat. Kdo si 
myslíte, že se směje?

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Holým faktem je, 
že v  roce 2000 pro-
dali olomoučtí za-
stupitelé naši vodu 
francouzskému kon-
cernu Veolia. Většina z nich nepochybně 
ve víře, že tržní princip zaručí nízké ceny 
vody i zisky na obnovu vodohospodářské 
sítě. Ta je po 20 letech silně podinvestovaná 
a dividendy z prodeje většinově za hranice-
mi. ProOl je přesvědčeno, že vodu z našich 
zdrojů jako strategickou komoditu má mít 
pod kontrolou a hospodařit s ní město. K ak-
tivním krokům k rychlému navrácení vody 
městu radnici dlouhodobě vyzýváme.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Ano ,  hospodaře -
ní je strategické, ale 
k tomu je třeba vrátit 
hospodaření s pitnou 
vodou zpět do rukou 
města.  Již dále nepronajímat vodárenskou 
infrastrukturu nadnárodní společnosti, aby 
případné úspory ve spotřebě neznamenaly 
automaticky zdražování vody pro obyvate-
le. Pak při udržitelné ceně vody můžeme 
současné zisky investovat více do obnovy 
infrastruktury. Dalším problémem je, že 
zdroje pitné vody pro Olomouc již teď jsou 
na své hranici a do budoucna budou omeze-
ním pro výstavbu i průmysl.

Stanislav Flek
spOLečně

Vodu pitnou do měs-
ta musíme přivádět, 
vodě říční odstraňu-
jeme všechny překáž-
ky, aby nám, kdyby jí 
bylo moc, příliš neškodila, takže strategic-
ky hospodařit musíme hlavně s vodou, co 
nám spadne z nebe. Kvalitních dokumentů 
již máme dostatek. Teď potřebujeme chytré 
realizátory a věřím, že k tomu máme i ro-
zumné obyvatele, kteří se nebudou bránit 
opatřením na úkor svého pohodlí či falešné 
prestiže a i na svých pozemcích zadržování 
dešťové vody napomohou. Moc to našemu 
městu přeji.

Antonín Staněk
ČSSD

Jak říká naše „malá 
ústava“, tedy zákon 
o obcích: „Do samo-
statné působnosti 
obce patří záležitosti, 
které jsou v zájmu obce a občanů obce…“ 
A co jiného je ve strategickém zájmu ob-
čanů než zajištění dostatku vody, která – 
podobně jako krev v oběhovém systému 
organismu – představuje životadárnou te-
kutinu. Olomouc však nezaspala, protože 
již v minulém období jsme jako rada města 
podpořili zpracování závazné studie týkají-
cí se hospodaření s dešťovou vodou, která 
zahrnuje zásady a opatření napomáhající 
zadržení vody v území. Považuji za nezbyt-
né, aby si tyto moderní zásady vzali za své 
všichni stavebníci na území města. 

Martin Major
ODS

Ta otázka má více ro-
vin. Pokud jde o na-
kládání s  pitnou 
vodou, považuji za 
zásadní krok rozhod-
nutí o převodu vodohospodářské společ-
nosti do rukou města. Voda je mimořádně 
strategickou komoditou a přímá kontrola 
nad stavem vodohospodářské infrastruktu-
ry znamená i kontrolu nad vodou samotnou. 
Druhou věcí je obecnější vztah k vodě. Naše 
město už má zpracovanou metodiku, jak na-
kládat s dešťovou vodou, což je vzhledem 
k proměnám klimatu stejně důležité. Takže 
ano, město se chová strategicky.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Jednoznačně. Ve měs-
tě je problém s pře-
hříváním ulic, neboť 
vody pro vsak a  ná-
sledný, ochlazující vý-
par je málo. Olomouc je staré město, řada 
ulic prostorovými parametry a vedením in-
ženýrských sítí není vhodná pro umístění 
velkorysé uliční zeleně, po čemž řada od-
borníků i ekologů volá. To je možné, po-
kud by se město dnes zakládalo na zelené 
louce, případně se jednalo o zcela novou 
zástavbu v rámci již existujícího města. Hle-
dáme řešení, která městu a  obyvatelům 
pomohou v překonání negativních dopadů 
klimatické změny, a zároveň taková, která 
jsou skutečně při vší dobré vůli možná.

David Helcel
Piráti a Starostové

Vítáme, že vodovody 
a  kanalizace v  Olo-
mouci po r. 2030 se 
řeší v  předstihu již 
dnes. Obnovení fun-
gujícího modelu z doby před Veolií, tedy 
provozování městskou VHS, je pochopitel-
ný krok. Hlavní však bude, aby očekávané 
vyšší zisky město investovalo zpět do podfi-
nancované údržby, obnovy i  rozvoje sítě 
a nedotovalo jimi strádající rozpočet, jak je 
tomu nyní.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Vyhlídky našeho města jsou zase o něco lepší. Přestože mno-
zí se mnou nemusí souhlasit, jako rozený optimista opírám 
toto své tvrzení hned o několik skutečností. 

Tou první je dokončení a zpřístupnění radniční věže po 
tříleté odmlce způsobené velkou rekonstrukcí. Letošní rok se 
stal historickým milníkem jedné z nejkrásnějších radnic v této 
zemi. Turistická sezona v Olomouci získala opravdový klenot 
a já doporučuji všem Olomoučanům vyšlápnout si těch 145 
schodů, vydýchat se a pomalu projít celým ochozem. Zatím-
co turistům tato atraktivní vyhlídka nabídne „jen“ pohled na 
historické skvosty našeho malebného města, my místní vidí-
me z radniční věže kus svého života. Vzpomínky zhmotněné 
v budově školy, kterou jsme navštěvovali, sídliště, kde bydlí-
me my nebo naši přátelé, v korunách parků, které stínily naše 
první zamilované procházky, ale i nákupních center, které ač 
často proklínané, tvoří součást našeho životního stylu.

Na konci minulého měsíce jsem se v budově Národního mu-
zea účastnil slavnostního předávání cen pro nejlepší historická 
města za rok 2020. Sice jsme nevyhráli tu první, celorepublikovou, 

ale i krajské vítězství je cenné. O to víc, že jsem z úst celé řady 
odborníků na památkovou péči i od kolegů starostů z dalších 
historických sídel slyšel slova chvály na naše město. 

Další skvělou vyhlídku v letošním roce přináší věž rekon-
struovaného kostela svatého Mořice. Na rekonstrukci tohoto 
hlavního městského chrámu, která byla financována z evrop-
ských dotací, přispělo i naše město. Při slavnostním zaháje-
ní letošních Svátků města slova díků Olomoučanům pronesl 
i pan farář Hanáček a já vám je touto formou rád tlumočím. 

Zatímco třeba vyhlídka na město z baziliky Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku, která v uplynulých letech 
prošla náročnou rekonstrukcí interiéru, je po staletí stej-
ná, jiné, zcela nové vyhlídky se chystají. Městská rada měla 
možnost seznámit se s architektonickou studií rekonstrukce 
bývalé budovy Jednoty, která je dnes chátrající připomín-
kou funkcionalistického ducha sedmdesátých let minulého 
století. Jsem rád, že renomovaný olomoucký architektonický 
ateliér zcela nezavrhl původní řešení architekta Polesného 
a dokázal této budově s novou obytnou funkcí vdechnout 
i novou rozmanitost a energii. Přeji tomuto projektu úspěšné 
dokončení, a to nejen proto, že na střeše má vzniknout re-
staurace s unikátní vyhlídkovou terasou. 

Pokud jste čekali z pera primátora o vyhlídkách města pře-
ce jen něco více socio-ekonomických parametrů, politických 
prognóz či strategických analýz, je mi líto. Začínají prázdniny, 
po dlouhém covidovém zakletí město ožívá a já vám všem 
přeji, abyste si užívali života, těšili se krásnými vyhlídkami 
a byli plní nezlomného optimismu. I já se těším, třeba na se-
tkání s vámi na Večerní pohodě u Trojice.

Mirek Žbánek
primátor  

 POTĚŠTE SE KRÁSNÝMI VYHLÍDKAMI 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / NÁVŠTĚVA PREMIÉRA

Freskový sál, tramvajová trať i debata 
o daních. Premiér strávil den v Olomouci
Jaké jsou silné stránky Olomouce a proč 
je město na špici žebříčku v míře za-
dlužení? Které jsou nejlepší olomoucké 
památky, co se teď ve městě staví a proč 
Olomouci chybí peníze na další investi-
ce? O těchto tématech jednal v Olomouci 
premiér Andrej Babiš při červnové ofici-
ální návštěvě města. Průvodcem mu byl 
primátor Mirek Žbánek.

Premiér si během několikahodino-
vé návštěvy stihl prohlédnout Olomouc 
z ochozu radniční věže a navštívil špič-
kově zrenovovaný slavnostní freskový 
sál v Základní škole Komenium, který mu 
osobně prezentoval restaurátor Radomír 
Surma. Andrej Babiš si prohlédl také nově 
zrekonstruovaný chrám svatého Mořice 
i evropsky významný barokní sloup Nej-
světější Trojice, který pečlivá rekonstruk-
ce naopak teprve čeká. 

„Ukázali jsme premiérovi nedávno 
dokončenou nákladnou opravu ulice 8. 

května a zavedli jsme ho i na stavbu dru-
hé etapy tramvajové trati na Nové Sady 
či k bývalé výměníkové stanici v Trnkově 
ulici, z níž bude po veřejné architekto-
nické soutěži vybudována nová pobočka 
knihovny,“ uvedl primátor Žbánek.

Na radnici jednal premiér s primáto-
rem například o ekonomické situaci města. 
„Olomouc je výrazně znevýhodněna systé-
mem rozpočtového určení daní, kdy dostá-
vá na jednoho obyvatele podobnou částku 
jako malá města nebo vesnice, ale nabízí 
přitom podstatně širší portfolio služeb, kte-
ré využívají i obyvatelé okolních obcí,“ řekl 
premiéru Babišovi primátor Mirek Žbánek. 
Dodal, že se už dva roky pokouší tuto ne-
gativní situaci změnit a najít řešení. 

„Pan primátor má pravdu, že rozpočto-
vé určení daní není spravedlivé, velká měs-
ta Praha, Brno, Ostrava a Plzeň dostávají 
mnohem více. Praha má na účtu osmdesát 
miliard a neumí je investovat, Olomouc 

na rozdíl od Prahy má výborné investiční 
plány včetně projekční přípravy, ale zase jí 
chybí peníze,“ potvrdil premiér Babiš. 

Premiér s primátorem následně na-
vštívili rodinnou olomouckou firmu ABO 
Valve, která je největším českým výrob-
cem uzavíracích a zpětných klapek pro 
průmyslové využití a má pobočky v deseti 
zemích. Primátor ještě během čtvrteční 
návštěvy premiérovi předal hodnocení 
vlády formou vysvědčení se známkami 
pro jednotlivá ministerstva. „Pan premi-
ér ví, že jsem poměrně kritický, pokud jde 
o vzájemný vztah vlády a měst, takže to 
hodnocení je opravdu objektivní a realis-
tické,“ dodal s úsměvem primátor a zdů-
raznil, že pro města je důležité, aby se 
zjednodušily mechanismy čerpání dotací 
například z národní sportovní agentury 
nebo z Evropské unie   mif
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Koloběh vody v přírodě se nezmění, změní se to, co zažíváme – 
že voda bude chodit v jiném množství – velké přívaly a mezitím 
období sucha, tvrdí náměstek primátora Otakar Bačák. Za důle-
žité proto považuje pozdržet vodu v krajině, aby přežily stromy.

Jak bychom nejlépe měli hospodařit s vodou?
Pitnou vodu musíme do Olomouce přivádět, když pominu Čer-
novír, nemáme vlastní zdroje. Jsme na konci té zvláštní delty 
uprostřed Moravy, většinou řeky deltují až před ústím od moře, 
my tady ale máme fenomén Pomoraví, kdy se za Olomoucí 
všechno zase spojí. Děláme opatření, aby tudy voda profrčela 
a moc neškodila. No a jediná voda, se kterou můžeme slušně 
hospodařit, je voda dešťová.

Ale té se nenapijeme.
O tom to není, jde o druhou funkci vody, kdy je důležitá pro 
krajinu a pro zeleň. Ochrana vody je i ochranou zeleně a život-
ního prostředí. Jeden strom denně odpaří sto až čtyři sta litrů 
vody. Ta se dostane do ovzduší a ovlaží ho. Je to vlastně jedno 
z nejefektivnějších klimatizačních zařízení. Ale bohužel, a dnes 
to vidíme zejména v parcích, kde dochází ke snižování hladiny 
spodní vody, to je  nutné řešit. 

Jak?
V tom nám trochu pomáhá věda a výzkum a trošku chemie. 
Zrovna nyní ve Smetanových sadech u stromů, na nichž se za-
číná projevovat nedostatek půdní vláhy, děláme injektáže. Ko-
lem stromu se vtlačí ke kořenům speciální půdní směsi. Ty mají 
v sobě hydrogel, který je schopen zachytit vodu, co naprší a po-
zdrží ji u kořenového systému.

Na jedné straně stavíme obtokový kanál a betonové koryto pro 
řeku, abychom se zbavili vody, a na druhé straně se ji snažíme 
udržet?
To by mělo být v rovnováze. Musíme rozlišovat potenciálně ne-
bezpečnou vodu, ale i to, že v rámci třetí etapy protipovodňo-
vých opatření se rozvolnilo koryto Moravy. Udělaly se ostrovy 
a umožnilo se řece, aby rozšířené koryto bylo schopno pojmout 
povodňovou vlnu, a přitom neuškodilo. Ale v nepovodňové 
době zase umožňuje řece se široce rozvinout. 

Zachytává se někde v Olomouci voda?
Třeba ve Smetanových sadech vedle nové gastrozony je 

sofistikovaná drenáž, aby velké stromy mezi pavilony A a E 
měly dostatek vláhy. Podobné je to vedle oranžerie, kde roste 
platanový háj, jehož koruny stromů by měly časem vytvořit je-
den velký deštník. Také je důležitý štětový povrch u parkových 
cest – nerozbahní se, ale přitom je dokonale propustný. To se 
nám vymstilo v okolí hřbitova, kde stromy tlačí kořeny směrem 
k vlhkosti a musíme jim měnit substrát. Aby nám stromy rostly, 
potřebujeme pro ně zachytit dešťovou vodu.

Daří se to?
Když se přijmou strategické věci, neznamená to, že začneme 
hned všechno předělávat. Ale všechno, co začneme budovat 
nebo opravovat, tak už děláme podle těchto principů.
I opravu zimního stadionu? Bude mít zelenou střechu, bude se 
tam zachytávat dešťovka?
Zelená střecha tam nebude, protože se jedná pouze o údržbu. 
Ale definitivní podoba multifunkční haly se záchytem dešťové 
vody počítá. U nových objektů je to povinnost. Například v pro-
jektu odpadového centra jsou i záchytné dešťové nádrže. 

Není to drahé?
Projekt to prodraží, ale provoz Technických služeb to vylepší, 
protože mají velkou spotřebu technologické vody – na čištění 
ulic nebo zalévání. K tomu budou moci využívat dešťovou vodu, 
která dnes mizí v kanalizaci. Kapacita ze všech ploch bude asi 
dvě stě třicet  pět tisíc litrů. Zároveň tam bude sedm vsakova-
cích objektů pro vodu, kterou retenční nádrže nepojmou.

Kdy bude odpadové centrum hotové?
Asi za dva roky. Teď se bude vypisovat výběrové řízení na zho-
tovitele a letos by se mělo začít budováním všeho podzemního, 
kanalizace a sběrače dešťových vod.

Staví se proto, aby Olomouc lépe třídila?
Olomoučané třídí dobře, ale je možné to ještě zefektivnit. Tře-
ba bychom chtěli rozšířit sběr kovů – plechovek, což je dnes 
žádaná komodita a ekologičtější než plasty. Kov je stoprocent-
ně recyklovatelný. Na to potřebujeme výkonnou třídicí linku 
s automatickými separátory. V budoucnu navíc budeme muset 
sedmdesát procent dnešního komunálního odpadu vytřídit. 
A nejen to, ale i zrecyklovat.

Vraťme se k vodě. Osvědčily se vaky u stromů, nebo je to stále 
jen na zkoušku?
Už to není ani novinka, používáme je třetím rokem. Je to jeden 
ze způsobů, jak se postarat o stromy v prvopětileté péči, kterou 
je nutné zabezpečit zavlažováním. Ale důvody jsou i ekono-
mické, protože vydrží dlouho. Jsou užitečné, laciné a účinné. Já 
rozlišuji věci módní a moderní, a podle mě je to moderní věc, 
i když jednoduchá, žádný výstřelek. 

Hrozí nám nedostatek vody?
Zadržování vody bylo původně módní a přerůstá v moderní. 
Není to něco, co se po sezoně zapomene. Svět se natolik změ-
nil, že se bez zadržování vody neobejdeme.   Pavel Konečný

 „ROZLIŠUJI VĚCI 
 MÓDNÍ A MODERNÍ“ 

Otakar Bačák
náměstek primátora
Kompetence: ekonomika a rozpočet města, městská 
zeleň, odpadové hospodářství.

ROZHOVOR
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Olomouc se vrací ke svému přízvisku 
město květin. Poslední roky proto zdobí 
náměstí květinové pyramidy a další květi-
nové dekorace. Novinkou letošní sezony se 
stal Green Point – koutek ze zadní strany 
radnice pod slunečními hodinami.

Lidé si zde mohou odpočinout na lavič-
kách v příjemné atmosféře floristických 

instalací, navíc zde získají informace 
o akcích pořádaných městem nebo Vý-
stavištěm Flora. 

„Nádoby osázené květinami do té-
matu celkové výzdoby náměstí jsme se 
rozhodli umístit za radnici pod sluneč-
ní hodiny, protože je to místo, které 
je chráněné od odpoledního slun-
ce, a může tak v letních dnech lidem 

poskytnout příjemný chládek v hezkém 
prostředí,“ objasnila náměstkyně Mar-
kéta Záleská.

Pro osázení nádob Green Pointu 
budou použity letničky, trvalky a travi-
ny. Konkrétně svíčkovec, sporýš, jiřiny, 
barvínkovec, muškáty, povíjnice nebo 
rozchodník. Barevné ladění květů a oli-
stění rostlin koresponduje s květinami 
použitými na mobilních pyramidách, 
ponesou tedy tóny červené, bílé, růžo-
vé a světle fialové barvy.

Už dříve se na náměstí objevily tři 
velké a dva malé kruhové záhony. „Tvar 
záhonů má svůj význam. Symbolicky od-
kazují na sloup Nejsvětější Trojice a jeho 
kruhový půdorys,“ podotkla náměstkyně 
Záleská.

Květinové výzdoby se i letos dočká 
také Arionova kašna. Jednoduché kon-
strukce ponesou řezané květiny, proutí, 
větvě a další přírodní materiály, které 
budou zahradníci během prázdnin pravi-
delně obměňovat.

V září se pak barevné ladění kvě-
tinové výzdoby promění. Sté výročí 
návštěvy prezidenta T. G. Masaryka 
v Olomouci připomenou rozkvetlé in-
stalace v barvách trikolóry.   jau

 GREEN POINT – ZELENÁ  
 NOVINKA LETOŠNÍHO LÉTA 

Trávu sekal i ředitel Technických služeb
Najatá externí firma, která měla sekat 
trávu na polovině ploch ve městě, zkla-
mala. Technické služby města Olomouce 
(TSMO) jí proto vypověděly smlouvu. Do 
práce se pustil i samotný ředitel.

Údržbu travnatých ploch v majet-
ku města Olomouce mají na starosti 
městské Technické služby. Pro leto-
šek byly stanovené čtyři seče a jedna 
meziseč. Podél komunikací a na neu-
držovaných plochách je seč provádě-
na zpravidla dvakrát. „Výběrové řízení 

vyhrála společnost Zenova services, 
která předložila veškeré požadované 
doklady. Bohužel se v průběhu započa-
tých prací ukázalo, že tato firma neplní 
termíny ani kvalitu práce, a to přes upo-
zorňování na porušování povinností vy-
plývajících z uzavřené smlouvy,“ popsala 
za Technické služby Hana Vacová.

Jelikož ke zlepšení nedošlo, TSMO 
s touto firmou ukončily spolupráci a nyní 
budou uplatňovat sankce. Stalo se tak 
v polovině června v průběhu druhé řádné 
seče. Zaměstnanci proto nastoupili na 
mimořádnou sobotní směnu, do níž se 
zapojili i technici a také ředitel Pavel Do-
stál. Ten si již dříve vyzkoušel i jízdu na 
popelářském autě.

„Chtěl jsem jít svým kolegům příkla-
dem, zvláště když se pracovalo v horku 
a v sobotu, abychom vše stihli. Zaměst-
nanci naší společnosti odvádějí kvalitní 
práci a o to více nás mrzí nastalá situace. 
Děláme vše proto, aby se tato situace již 
neopakovala“, řekl Dostál.

TSMO poté sekaly trávu v odpoled-
ních směnách především kolem dět-
ských hřišť a na výhledových úhlech 
křižovatek. Druhá seč by měla být kom-
pletní 12. července.   pok

EXOTIKA VE SKLENÍKU
Výstaviště Flora nabízí v červen-
ci hned několik důvodů k návště-
vě skleníků.
„V Palmovém skleníku jsou na-
příklad k vidění kvetoucí ibiš-
ky včetně extrémně vzácného 
druhu Hibiscus fragilis, který se 
v přírodě vyskytuje již jen v ně-
kolika desítkách kusů v pohoří 
Corps de Garde na ostrově Mau-
ricius,“ uvedl vedoucí Sbírkových 
skleníků Pavel Souček.
Ve sklenících se lidé mohou se-
známit i s užitkovými rostlina-
mi, z nichž se vyrábí například 
indigo, henna anebo bavlna, či 
s těmi, jež lidstvu dávají rýži, 
arašídy, olivy a kávová zrna, ale 
také banány, svatojánský chléb, 
bobkový list, granátová jabl-
ka, fíky, kiwi anebo různé druhy 
citrusů. 
„Ucítit pak mohou omamnou 
vůni jasmínu nebo vidět zajíma-
vé květy australského štětkovce, 
tropické alamandy nebo obřího 
hadince z Kanárských ostrovů,“ 
vypočítal Souček.   dtx
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Začni správně aneb Jak na prahu dospělosti 
opustit dětský domov a vykročit do života
Každá změna v životě s sebou přináší 
stres. Každý z nás je proto rád, pokud má 
v takové situaci kolem sebe zázemí přá-
tel, rodiny a jiných blízkých. U mladých 
z dětských domovů tomu tak často není.

Projekt Začni správně poskytuje těmto 
mladým lidem potřebnou pomoc, zejmé-
na pokud se po odchodu z dětského do-
mova ocitají v nepříznivé životní situaci. 
„Projekt vede mladé k samostatnému 
myšlení, konání a převzetí odpovědnos-
ti za svůj život. Již před odchodem je 
připravuje na možná úskalí samostatné-
ho života, na která poukazuje na tema-
tických setkáních zaměřených vždy na 
vybranou problematiku, jako je napří-
klad osobní rozvoj, bydlení, práce, peníze 
a hospodaření,“ uvedla manažerka pro-
jektu Renata Majvaldová.

Pomoc mladým dospělým
V každém regionu spolupracuje pro-
jekt Začni správně obecně prospěšné 
společnosti Yourchance se samotnými 

dětskými domovy a dalšími institucemi 
spojenými s problematikou náhradní ro-
dinné výchovy. 
Dům na půl cesty v Olomouci nabízí stře-
chu nad hlavou 12 mladým lidem. Služba 
je zpravidla poskytována po dobu jedno-
ho roku. „Smlouva může být i mimořádně 
prodloužena. Například v případě, kdy 
měl klient zdravotní potíže, nebo studen-
tům může být prodlužována smlouva po 
dobu studia až do 26 let,“ uvedla vedoucí 
domu Lenka Němečková.

Touha po normálním životě
Mezi klienty Domu na půl cesty je i sleč-
na Jitka. „Získala jsem tady spoustu 
praktických zkušeností, naučila jsem se 
vyřizovat vše potřebné na úřadech, hos-
podařit s penězi, hledat práci a více vařit. 
Nejdříve jsem se všeho bála… teď už se 
nebojím ničeho,“ svěřila se.

Jitka zvládla i udělat si kurz v novém 
oboru – pracovník v sociálních službách. 

„Časem bych si ráda udělala řidič-
ský průkaz a pořídila si psího mazlíčka. 

Mým pracovním snem je mít stálou práci 
v oboru, který mě baví, tedy pracovat 
v sociálních službách v domově pro seni-
ory,“ popsala Jitka.

Prohlásila, že projekt Začni správně jí 
pomohl uvědomit si, co vlastně chce.

 Ročně odchází z dětských domovů 
v Česku přibližně 900 mladých dospělých. 
Bez funkčního systému pomoci mají jen 
malou šanci postavit se na vlastní nohy. 
Neselhat v první chvíli po odchodu je roz-
hodující. V projektu Začni správně je dnes 
přes 720 mladých dospělých.   dtx

ŽIJEME SPOLU

Strávit zdarma relaxační víkend v lázních 
Slatinice? Koho by představa bezplatné-
ho pobytu zahrnujícího léčivé procedu-
ry, wellness a hotelový servis nelákala? 
Cesta k odpočinku ve vyhlášených slati-
nických lázních přitom není složitá. Vede 
přes soutěž Putování za živou vodou, 
kterou společně s Lázněmi Slatinice vy-
hlašuje Klinika tělovýchovného lékařství 
a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní 
nemocnice Olomouc v rámci svého pro-
jektu 5S. Úkolem soutěžících je během 
letních měsíců navštívit co nejvíce stu-
dánek a fotografie z navštívených míst 
sdílet ve facebookové skupině. Autoři 
fotografií budou zařazeni do zářijového 
slosování o atraktivní ceny.

„Soutěž je jednou z možností, jak mů-
žeme zájemce lépe motivovat k naplnění 

všech pěti S našeho projektu. Pěší výlet 
ke studánce je přece sport, zdravá sva-
činka na cestu je námi doporučovaná 
strava, relaxace u studánky může soutě-
žící zbavit stresu, fyzická námaha z výle-
tu nám přinese zdravý spánek a poslední 
S je Stop kouření – no, přece nebudeme 
v krásné přírodě na výletě kouřit,“ usmívá 
se přednostka Kliniky tělovýchovného 
lékařství a kardiovaskulární rehabilitace 
Eliška Sovová. 

Pro projekt 5S, který propaguje zdravý 
životní styl, je navíc voda sama o sobě 
ideálním tématem. „Voda přece tvoří více 
než dvě třetiny lidského těla, než se na-
rodíme, plaveme několik měsíců ve vodě, 
vodu přijímáme, vylučujeme ji, bez vody 
vydržíme jen několik dní, vodou se umý-
váme, voda je léčivá. Bez vody se zkrátka 

neobejdeme,“ zdůrazňuje Sovová.
Soutěžící mají tři letní měsíce na to, 

aby doputovali k co největšímu počtu 
studánek a fotografie, které u nich pořídí, 
sdíleli ve facebookové skupině nazva-
né Putování za živou vodou a opatřili je 
hashtagem #zivavoda nebo #živávoda. 

„Čím více studánek navštíví a čím více 
fotografií následně pošlou, tím větší mají 
šanci na výhru. A ty rozhodně nejsou 
k zahození. První cenou je víkendový 
pobyt v Lázních Slatinice. Kromě toho 
ale v září budeme losovat i celou řadu 
dalších dárků pro soutěžící,“ vysvětlila 
Eliška Sovová.

Cílem vycházek přitom mohou být 
studánky a prameny v okolí Olomouce, 
ale pravidla nezapovídají ani zdro-
je jinde v republice nebo v zahraničí. 
„Pokud zájemci nebudou o studánkách 
v okolí vědět, skvělým pomocníkem je 
nejen aplikace Mapy.cz, ale zejména 
Národní registr pramenů a studánek,“ 
doporučuje lékařka s tím, že na webo-
vých stránkách www.estudanky.eu si 
stačí vybrat na výborně zpracované 
mapě celého Česka.

Podrobná pravidla soutěže Putování 
za živou vodou jsou k dispozici na webo-
vých stránkách projektu 5S – pets.fnol.cz 
i na facebookové stránce.   dtx

 LETNÍ VÝZVA PROJEKTU 5S: NAVŠTIVTE  
 STUDÁNKY A VYHRAJTE LÁZEŇSKÝ POBYT 
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Ceny města za rok 2020 získali lékaři, historici i sportovci
Již počtyřiadvacáté ocenila Olomouc počátkem 
června významné osobnosti.

Od roku 1998 udílí vedení města Ceny města Olo-
mouce lidem, kteří jsou s Olomoucí spjati a za-
sloužili se o její zviditelnění a svou prací přispěli 
ke zlepšení života ve městě. Letos si sošku Ceny 
města převzalo šest osobností, další dvě obdrže-
ly Cenu za počin roku 2020.

„Udílení Cen města vnímám jako jedinečnou 
příležitost, jak vyjádřit poděkování a obdiv ženám 
a mužům, kteří ve svém oboru dosahují něčeho výji-
mečného. Každoroční zástup nominací jen dokazuje, 
kolik silných osobností v Olomouci žije či žilo. Jsou 
to výrazní pozitivní lidé a já věřím, že dokáží svým 
nasazením a zásluhami inspirovat i mnoho dalších,“ 
prohlásil primátor Mirek Žbánek.

Ceny za počin roku se v minulých letech udělo-
valy často za mimořádně zdařilé kulturní či sportov-
ní akce a činnosti. V loňském roce, za který se nyní 

ceny udělovaly, však byla situace zcela jiná. 
„Koronavirová pandemie v podstatě zastavila 

kulturní, společenský i sportovní život. Pozor-
nost se zkrátka loni upínala jediným směrem. 
Proto tentokrát 
předáváme Ceny 
za počin roku 
2020 ředitelům 
fakultní a vo-
jenské nemoc-
nice za to, jak 
profesionálně 
dokázali zvlád-
nout koronavi-
rovou pandemii 
a jak perfektně 
dokázali svá 
zdravotnická 
zařízení rozvíjet 
a přizpůsobovat 

aktuální potřebné situaci,“ vysvětlila náměstky-
ně primátora Markéta Záleská.

Ocenění byla laureátům slavnostně předána po-
čátkem června v Arcibiskupském paláci.   jau

historik, nakladatel a vydavatel, archivář, muzejní 
pracovník, publicista
Zapojil do procesu Pražského jara a shromažďoval 
historické doklady o průběhu prvních dnů po okupa-
ci v roce 1968. Kvůli tomu musel roku 1971 opustit 
Vlastivědný ústav a pracovat jako pomocný staveb-
ní dělník. V 90. letech byl ředitelem Vlastivědného 
muzea, kde až do odchodu do důchodu působil jako 
kurátor-historik. V té době založil i nakladatelství 
a vydavatelství Memoria zaměřené na regionální 
historickou a vlastivědnou literaturu. V roce 1995 
zahájil vydávání nové řady vlastivědné revue Střed-
ní Morava. Pod jeho vedením bylo vydáno úctyhod-
ných 50 čísel. 

náčelnice župy Olomoucké – Smrčkovy, cvičitelka žen

Svoji cvičitelskou činnost zahájila v Ostravě, od 15 
let byla pomocnou cvičitelkou žactva a po získání 
kvalifikace cvičitelkou žen. Po přestěhování do Olo-
mouce se ihned zapojila do cvičitelské práce v So-
kole Olomouc-Chválkovice. Po sametové revoluci se 
zapojila do obnovy olomouckého Sokola. Členkou 
Sokola se stala roku 1990, když se chválkovická 
jednota vrátila do obnovené ČOS. V letech 1995 až 
2019 byla župní náčelnicí Sokolské Župy Olomouc-
ké-Smrčkovy. 
Nacvičovala hromadné skladby rodičů a dětí, před-
školních dětí a žen pro Všesokolské slety (1994, 
2000, 2006, 2012 a 2018), byla spolupořadatelkou 
župních a krajských sletů, běhu Terryho Foxe a ak-
tivně se zapojovala do dobrovolnické prezentace 
sportu v rámci Olomouckého půlmaratonu.

historik, teoretik umění a architektury

Od 80. let je vědeckým pracovníkem Ústavu dějin 
umění Akademie věd České republiky. V letech 
1991-2019 vyučoval na Katedře dějin umění Univer-
zity Palackého, zároveň přednášel dějiny moderní 
architektury také na Akademii výtvarných umění 
v Praze a od roku 2019 vyučuje ještě v Ústavu pro 
dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Zaměřuje se především na architekturu 17. až 20. 
století. Své znalosti moderní architektury a odbor-
nou autoritu aktivně využívá k podpoře a prosazo-
vání ochrany významných staveb vzniklých ve 20. 
století. Je členem občanských spolků Klub Za starou 
Prahu a Za krásnou Olomouc a často se neváhá za-
pojit do debat a bojů o ochranu památek pováleč-
né architektury, zachování historických panoramat 
měst a prosazování kvalitní soudobé tvorby v nich.

zakladatelka Dobrého místa pro život

V roce 2006 se začala věnovat spolku Trend vozíč-
kářů a založila projekt Život ve tmě na podporu 
nevidomých klientů TyfloCentra. Postupně se na ni 
začaly obracet další organizace s žádostí o pomoc. 
V roce 2009 založila spolek Dobré místo pro život – 
organizaci dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují 
sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouci. 
Vše vykonávají s pokorou a bez nároku na odměnu 
bez finančních prostředků města, kraje, státu ani od 
Evropské unie.

lékař a vědec, zakládající ředitel Ústavu molekulár-
ní a translační medicíny 

V Olomouci vystudoval gymnázium i lékařskou 
fakultu, kde nyní vede svůj výzkum. V průběhu 90. 
let si díky spolupráci s dětským onkohematologem 
Vladimírem Mihálem k němu našla cestu i onkolo-
gie. Zabývá se převážně molekulární a translační 
medicínou. Je místopředsedou Nadace pro výzkum 
rakoviny a členem řídícího výboru Early Cancer 
Detection Europe. Osm let se podílel na vedení 
Evropské infrastruktury pro translační medicínu 
(EATRIS-ERIC) a dodnes zůstává jejím národním 
ředitelem. Publikoval řadu odborných textů, přede-
vším v oboru klinické, experimentální a molekulární 
onkologie i výzkumu a vývoje protinádorových léčiv 
a diagnostik. Je také autorem více než 40 paten-
tů léčiv.  Od jara 2020 vedl Laboratorní skupinu 
covid-19 při ministerstvu zdravotnictví, byl jedním 
z autorů Národní strategie testování.

sportovní funkcionář, předseda Atletického klubu 
Olomouc

Ve svých 16 letech začal s atletikou a stal se sprintérem 
v Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Olomouc. Později 
sám jako trenér připravoval sprintery Romana Lacka 
a Romana Zruna. Kromě trénování byl ale také rozhod-
čím a postupně se k jeho práci přidávaly i různé funkce 
ve vedení olomoucké atletiky. Po sametové revoluci 
pracoval ve výboru Atletického klubu, jehož se od roku 
1991 stal dlouholetým předsedou. Po povodních se za-
sadil se o vybudování umělé atletické dráhy. Význam-
ně se zasloužil o vznik sekce handicapovaných atletů.  
V roce 2018 byl uveden do Síně slávy Českého atletické-
ho svazu a jmenován jeho čestným členem.

 Miloslav Čermák 
 in memoriam (1941–2020) 

 Marie Skácelová (*1941) 

 Věra Zukalová (*1974) 

 Rostislav Švácha (*1952) 

 Marián Hajdúch (*1969) 
 Miroslav Hrabal 
 in memoriam (1951–2020) 

Roman Havlík a Martin Svoboda
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

Za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné 
nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

 POČIN ROKU 
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ROZHOVOR

A JE PRYČ

Japonská primabalerína Yui Kyotani (*1990) devět let těšila olomoucké publikum svým uměním. Za tu 
dobu k Evropě a k Olomouci přilnula. Usměvavá, empatická a nebetyčně skromná baletka nyní přijala 
angažmá v Malajsii.
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Pochází z města Nara a do Moravského 
divadla přišla po roce stráveném v Lip-
sku. Za těch necelých deset let se Yui na-
učila i česky. A její čeština byla rozkošná. 
Hlavně proto, že japonština nezná hlásku 
L, tak ji (jako všichni Japonci) nahrazo-
vala R. Proto mluvila o hravním nádraží 
a že ráda jezdí na Nákro...

Proč odjíždíte z Olomouce?
Myslela jsem na to už dva tři roky, ale ne-
mohla jsem se rozhodnout. Všechno tady 
znám, lidi, město, divadlo, je to už taková 
rutina, ale neměla jsem nabídku, která by 
za to stála.

Teď ji máte?
Ano, oslovila mě moje učitelka Choong 
Wan Chin. Když jsem byla ještě dítě, pra-
covala v Japonsku. Narodila se v Malajsii, 
ale má čínské kořeny a teď tam otevírá 
baletní školu a zakládá baletní společ-
nost, která bude hostovat i v divadle. Jen-
že to není státní divadlo, tak to pro mě 
jako pro cizince bude náročné. Ale své 
učitelce věřím, je to pro mě zajímavé. 

Jak s ní budete mluvit?
Ona umí dobře japonsky, ale budeme 
spíš používat mix angličtiny a japon-
štiny. 

Jak jste se potkaly?
Já jsem původně chtěla dělat gymnas-
tiku jako moje máma, když byla mladá. 
Ale ona říkala, že to musím prvně na 
balet, kvůli pohybu. V té době se blíz-
ko našeho domu objevilo nové baletní 
studio. Bylo mi osm let. Když jsem tam 
vešla, okamžitě jsem zapomněla na gym-
nastiku.

A když jste vešla do Olomouce...?
Když jsem v roce 2012 přijela, nevěděla 
jsem nic o městě, divadle, nikoho jsem 
tady neznala. Bylo to těžké ve všech 
směrech. K tomu ten jazykový problém... 
Přijela jsem na hlavní nádraží a netuši-
la jsem, kterou tramvají jet do centra. 
Ptala jsem se nádražního zaměstnance, 
ale ten mi nerozuměl a odchytil nějakou 
studentku. Ta mě vzala na náměstí a řek-
la, tady je divadlo. Ukázala na budovu. 
Odpověděla jsem, že si to nemyslím, že 
se asi plete. Protože jsem vždy viděla 
divadlo jen jako samostatnou budovu. 
Řekla, že tady je jen jedno divadlo a to 
ono. Pokrčila rameny a odešla. Připadala 
jsem si ztracená.

Jak to vnímáte po skoro deseti letech?
Bydlím vedle divadla, dřív to bylo na 

Lazcích. Všechno je tady blízko. Dokon-
ce nemusím jezdit ani tramvají, stačí mi 
kolo. Lidé jsou tady přátelští a vždycky 
jsou potěšeni, když se snažím mluvit 
česky. A líbí se mi tady ten klid, tře-
ba v Ósace je všude hodně lidí. I když 
neumím plavat, ráda jezdím na kole na 
Náklo, jenom se slunit, ale ne moc, to ne-
smíme kvůli Labutímu jezeru. Mám ráda 
i obě náměstí. Celý život jsem viděla jen 
moderní japonské domy, když jsem tam 
na prázdniny a vrátím se, připadám si 
klidněji než tam, kde je opravdu rušno.

Jak jste na tom s češtinou?
Umím jen trochu česky. Objednat si 
v hospodě. A také to, čemu se anglic-
ky říká small conversation – o počasí 
nebo jak se máš. Mluvím hlavně s kos-
tymérkami a lidmi z divadla, kteří neumí 
anglicky. Mnohem více česky rozumím, 
s mluvením je to horší.

Poznávají vás lidé na ulici?
Poznávají. Třeba v lékárně nebo číšník 
v restauraci a pak mi říkají, že mě viděli 
na představení. Je to milé, ale já se vždy 
bojím, abych neudělala nějakou chybu 
nebo je něčím neurazila. 

Byli za vámi v Olomouci příbuzní?
Asi před pěti lety, když se hrála Spící 
krasavice. Hodně si oblíbili restauraci 
Drápal a tátovi nejvíc chutnal tatarák 
a česneková polívka. Teď strašně litoval 
koronavirové pandemie, že nemůže při-
jet, než odjedu.

A vy máte ráda českou kuchyni?
Zkoušela jsem svíčkovou, ale s brusin-
kami jsem to nedala, ani tvarůžky. Ale 
třeba řízek, ten mi chutná. Třeba sushi je 
tady jiné, rýže je tvrdá a je jí moc, i ty rol-
ky jsou strašně veliké... Ale pivo je tady 
opravdu hodně dobré, mám ho radši než 
japonské. 

A jaká byla vaše oblíbená role?
Don Quichot. To byl vždy můj sen. Vždy 
jsem chtěla hrát hlavní roli. A nakonec 
jsem za ni dostala Thálii, což je pro mě 
pořád neuvěřitelné. Už při nominaci 
mezi tři nejlepší jsem si myslela, že to je 
vrchol. 

Takže jste s tím nepočítala?
Když jsem šla na jeviště, byla jsem vy-
strašená, že budu muset mluvit. Ani jsem 
to nevnímala.

Berete si Thálii s sebou?
Nevím, prý můžu. Ale je skleněná a těžká 

a bude to trochu komplikované. Budu to 
muset promyslet, jestli ji nenechám ve 
foyeru. (Nechala - pozn. redakce.)

Bude vám něco chybět?
Čeští přátelé a lidi z divadla, kteří mě 
podporovali. Všichni mi tady mnoho 
let hodně pomáhali a budou mi chybět. 
A Evropa! Mám strašně ráda Vánoce 
a vůbec zdejší atmosféru. Jsem v Evropě 
už čtrnáct let, takže i mé myšlení je už 
japonské jen z poloviny.   Pavel Konečný

Do divadelní síně slávy uvedl 
sólistku baletu Yui Kyotani před 
jejím odjezdem do Malajsie ře-
ditel Moravského divadla David 
Gerneš. 
Slavnostní uvedení se odehrálo 
na open-air představení na Floře, 
na němž připomněl, že hned její 
první olomoucká role v roce 2012 
byla z říše snů, v Čajkovského 
Labutím jezeru, kde Yui ztvárnila 
dvojroli Odetty a Odilie. 
Nastudovala ale hlavní role 
i v dalších klasických baletech, 
jako jsou Spící krasavice, Lous-
káček či Giselle, a představila se 
také v moderních titulech, napří-
klad Frida, Three4Dance. 
V roce 2017 získala Cenu Thálie 
za svůj výkon v roli Kitri v inscena-
ci Don Quijote.
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 FENOMÉN  
 LUNALON 
Svátky města v polovině června doplnil, 
nebo spíše zastínil, Měsíc. Jeho obrovský 
model Lunalon zaujal tisíce lidí a násled-
ně zaplnil sociální sítě. 

Letošní oslavy byly jiné. Spojené 
s Muzejní nocí a už svým názvem Olo-
mouc baví Olomouc odkazovaly na 38 
míst, kde se slavilo pokaždé trochu ji-
nak. Průvod ke cti patronky města svaté 
Pavlíny se výjimečně nekonal, ale její 
ostatky byly i letos vystaveny v chrámu 
svatého Mořice.   pok
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Olomoučtí zástupci thajského boxu 
na amatérském mistrovství republiky 
nezklamali. Někteří doslova v Praze za-
zářili a v obtížných podmínkách slavili 
titul pro šampiona. 

Muay Thai Olomouc vyslal na šampionát 
dvanáct bojovníků, z toho pět slavilo zla-
to – Domenico Naswetter, Marek Tisoň, 
Michaela Hlaváčiková, Jakub Svobo-
da a Michaela Dostálová. Přitom nešlo 
o jednoduchou cestu. 

„Závodníci museli nejprve projít zdra-
votní prohlídkou, a pokud se probojova-
li do finále, tak museli splnit opakovaně 
i váhový limit. Pokud někdo shazoval moc, 
tak to mohl jen těžko zvládnout,“ popsal 
trenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Nejvíc zaslouženě
V nejobsazenější kategorii do 75 kilo-
gramů naskočil Domenico Naswetter. 
Aby se dostal do nedělního finále, musel 
v sobotu skolit tři protivníky. „Měl nej-
horší los, ale šlapal jako hodinky,“ chválil 
Musil svého svěřence. Úvodní dva zápasy 
vyhrál 3:0 na body, semifinále i finále 
2:1. „Ve finále tlačil celý zápas, a zatím-
co soupeř toho měl na konci plné zuby, 
Domes stupňoval tempo. Za mě je to nej-
více zasloužený titul mistra republiky,“ 
dodal Musil.

Talent a chytrost
V kategorii nad 91 kilogramů vládl Marek 
Tisoň. „Je to velký talent. Zvládl perfekt-
ně první zápas v semifinále a následné 

finále měl jasně navrch,“ hodnotil Musil. 
Na své kolegy navázala i Michaela Hla-
váčiková, kterou v kategorii do 60 kilo-
gramů los poslal až do nedělního finále. 
„Nebyli jsme rádi, protože jsme chtěli co 
nejvíce zápasit. Soupeřka byla houžev-
natá a měla dobrou fyzičku, ale Míša 
byla zkušenější a chytrým bojem zvítězi-
la na body,“ přiblížil Musil.

Na zkoušku
V juniorech do 81 kg zvedl titul nad hlavu 
Jakub Svoboda. „Původně jsme ho nechtě-
li ani přihlašovat, protože je s námi chvíli. 
Ale potom jsem si řekl, že aspoň zjistíme, 
na čem do budoucna pracovat. V semifi-
nále porazil snad dvoumetrového soupe-
ře. Plnil, co jsme si řekli,“ popsal Musil.

Jako poslední z olomouckých zvítězi-
la v dětech Michaela Dostálová. „Vy-
hrála díky tvrdším kopům a byla také 
silnější v klinči. Má bilanci tři zápasy 
a tři výhry a roste nám v ní skvělá bojov-
nice,“ libuje si Musil.

Vicemistři
Kromě těch, kteří své kategorie opa-
novali, má Olomouc také vicemistry. 
Marcelu Šafranovou, Arise Indrucha 
a Václava Čudovského. Bronz brali Mi-
loš Čudovský a Alexandra Zieglerová. 
Ve čtvrtfinále pak skončil Jan Novák. 
V narychlo uspořádaném zápase potom 
remizoval se svým protivníkem sedmi-
letý Richard Fryšák.   deš

 MUAY THAI OLOMOUC  
 SLAVÍ PĚT REPUBLIKOVÝCH TITULŮ 

Nová sestava volejbalistek univerzity je kompletní
Šestou a s největší pravděpodobností 
poslední novou hráčku přivítaly ve svém 
kádru volejbalistky Univerzity Palackého 
Olomouc. Stala se jí brazilská smečařka 
a v případě potřeby i univerzálka Jessica 
Silvaová. 

Zkušená čtyřiatřicetiletá internacio-
nálka, která v minulých letech působi-
la ve Španělsku, rodné Brazílii, ale i na 
Tchaj-wanu, bude v útoku třetího celku 
pořadí minulého ročníku extraligy alter-
novat s Češkou Gambovou a Slovenkou 
Šepeľovou.

Příchod 190 centimetrů vysoké Silvao-
vé si chválí nový trenér žen VK UP Martin 
Hroch. „Vhodně doplní Báru Gambovou 
se Zuzkou Šepeľovou, protože všechny 
tři mají trochu jiné kvality. Jess vyniká 
výškou úderu, obranou na bloku a schop-
ností přizpůsobit se různým systémům. 
To vše navíc doplňuje brazilským tem-
peramentem,“ charakterizoval novou 
svěřenkyni Hroch. Doufá, že po dvou 

covidových letech čeká tým kompletní 
sezona. 

Na výzvu v podobě působení v české 
extralize se těší i samotná hráčka. „Pro 
Olomouc jsem se rozhodla, protože vím, 
že je to silný celek, který má šanci hrát 
finálové zápasy v domácích soutěžích. 
Doufám, že pro tým budu přínosem svou 
energií a odhodláním. V sezoně určitě 
dosáhneme na mnoho úspěchů a výher,“ 
předpovídá Jessica Silvaová.

Podle předsedy olomouckého vo-
lejbalového klubu Jiřího Zemánka 
je posilování týmu žen v tuto chvíli 
prakticky uzavřeno. „Na domácí scéně 
chceme mít opět ty nejvyšší ambice, 
k tomu bychom rádi byli pozitivně vidět 
i v evropských pohárech. Proto jsme 
investovali do kvality a zkušeností. Bo-
hužel podobné hráčky na českém trhu 
zkrátka prakticky nejsou, takže jsme 
opět museli zvolit internacionální ces-
tu. Ale zahraniční zkušenost doplňuje 

talentované mládí v podobě olomouc-
kých a šternberských nadějí Kneiflové, 
Lazárkové, Kulové a Šmídové,“ připo-
mněl Zemánek.

Tým VK UP opustilo po uplynulé 
sezoně šest členek sestavy. Smlouvy 
skončily zahraničním hráčkám – sme-
čařce Marii Schlegelové, blokařce 
Michaele Madsenové, univerzálce 
Katarině Pilepičové a liberu Katrině 
Zilbermanové. Za novým angažmá 
zamířily také Češky – smečařka Lucie 
Nová a nahrávačka Kateřina Valková. 
Dosavadními olomouckými posilami 
jsou devětadvacetiletá česká smečařka 
Barbora Gambová, dvacetiletá chor-
vatská nahrávačka Lara Štimacová, 
jednadvacetiletá slovenská smečař-
ka Zuzana Šepeľová, čtyřiatřicetiletá 
blokařka venezuelské reprezentace 
Aleoscar Blancová a dvaadvacetile-
tá univerzálka národního týmu Bosny 
a Hercegoviny Elena Babićová.   deš
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Sigma v ligové pauze výrazně posilovala v útoku
Hned dva ofenzivní fotbalisty získalo pro 
příští sezony vedení SK Sigma Olomouc. 

Z Maďarska dorazil zkušený David Vaně-
ček, který podepsal smlouvu na dva roky. 
Z Brna přestoupil Antonín Růsek a ten 
zůstane na Hané dokonce čtyři sezony.

„Již před časem jsme několikrát dekla-
rovali, že potřebujeme zkvalitnit útočnou 
fázi. Proto jsme rádi, že se nám do Sigmy 
podařilo přivést hned dva útočníky. Je-
den z nich je zkušený, druhý mladší, 
a každý je typologicky jiný,“ řekl sportov-
ní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Vaněčka nadchla Olomouc
„Těším se na novou výzvu. Jsem rád, že 
jsem se vrátil do Česka. V Olomouci se 
mi líbí snad úplně všechno, včera jsem se 
byl projít po centru města a jsem nadše-
ný. Pro přestup do Sigmy jsem se rozhodl 
díky zájmu, který projevila, a také díky 
korektnímu jednání pana Mináře. Roli hrál 
i nástup trenéra Jílka. Znám ho z mládež-
nických reprezentací. Je to skvělý trenér,“ 
řekl po svém příchodu Vaněček.

Urostlý útočník zaznamenal první ligo-
vé starty ve Viktorii Plzeň, kde rovněž hrá-
val v mládežnických kategoriích. Z Plzně 
zamířil na hostování do druholigových 
klubů Sezimovo Ústí, Ústí nad Labem, 
Vlašim a Sokolov. Působil také v Jihlavě 
a Hradci Králové. Právě v Hradci Králové 
se naplno etabloval v první lize. Angažmá 
na východě Čech mu pomohlo k přestu-
pu do Teplic, kde v 76 utkáních nastří-
lel 24 gólů. Třicetiletý útočník doposud 
nastoupil k 106 zápasům v nejvyšší české 
soutěži.

Z teplických Stínadel vedly jeho kro-
ky do Skotska. Davida si vybral jeden 

z nejslavnějších skotských klubů Heart 
of Midlothian FC. Po půl roce stráveném 
v Edinburghu se vydal do Maďarska. Stal 
se hráčem ambiciózního Puskás Akadé-
mia FC. Tam se potkal s bývalým hráčem 
Sigmy Kubou Plškem. V dresu Akadémie 
odehrál 44 utkání, ve kterých patnáctkrát 
skóroval. V sezoně 2019/2020 pomo-
hl svému týmu ke třetímu místu v ligové 
tabulce a účasti v pohárové Evropě. S 11 
zásahy se navíc umístil na dělené druhé 
příčce mezi nejlepšími střelci soutěže.

Po konci v Puskási se přesunul do ji-
ného celku maďarské ligy. Za Diósgyőri 
VTK stihl odehrát 15 utkání, ve kterých 
dvakrát gólově rozvlnil síť.

Růsek zná Sigmu i z tribuny
Antonín Růsek působil ve Zbrojovce Brno 
od žákovských kategorií. Jeho profe-
sionální kariéra je, vyjma půlročního 
hostování ve Znojmě v roce 2017, spjata 
s brněnským klubem. Za něj debutoval 
v první lize v prosinci 2016. Tehdy mu 
bylo 17 let, 7 měsíců a 7 dnů. Zbrojovce 
pomohl v sezoně 2019/2020 k návratu do 
nejvyšší soutěže. 

Přestože v uplynulém ligovém ročníku 
Růsek nastřílel sedm gólů a připsal si dvě 
asistence, Brno z nejvyšší soutěže opět 
sestoupilo. Dvaadvacetiletý útočník má 

na kontě celkem 43 prvoligových startů, 
ve kterých zaznamenal osm branek.

Šikovný fotbalista pravidelně sbíral 
nominace do mládežnických reprezen-
tací. Za sebou má i premiéru v dresu 
seniorského národního týmu. Bylo to při 
utkání české reprezentace v Lize národů 
proti Skotsku. Utkání se shodou okolností 
odehrálo na Andrově stadionu.

„Na novou výzvu v Sigmě se těším. Není 
tajemstvím, že jsem měl dvě konkrétní na-
bídky. Už ze začátku jednání jsem měl po-
cit, že Sigma bude pro mě to pravé. Zvážil 
jsem pečlivě veškeré aspekty a jsem rád, 
že jsem svou budoucnost spojil právě se 
Sigmou Olomouc,“ uvedl Růsek.

Bývalý mládežnický reprezentant se 
připojil k novým spoluhráčům na startu 
letní přípravy. „V týmu jsou kvalitní zkuše-
ní hráči, ale také mladí perspektivní hráči. 
Nedávno ještě přišel David Vaněček, kte-
rý má velkou kvalitu. Věřím, že nás čeká 
úspěšná sezona,“ dodal Růsek, který zá-
roveň prozradil, co dále hrálo roli v jeho 
rozhodování. Tondu totiž pojí přátelství 
s legendou Sigmy Michalem Ordošem. Je-
likož oba pochází z Troskotovic, často se 
jezdil dívat na domácí zápasy Sigmy. „Ur-
čitě to také hrálo roli. Na Andrově stadio-
nu jsem strávil hodně času. Sigmu znám 
dobře,“ poznamenal.   deš

Antonín Růsek David Vaněček

NOVÝ TRÁVNÍK
Třebaže trávník Androva stadionu 
slyšel v uplynulé sezoně chválu z úst 
trenéra Radoslava Látala, ale také 
trenérů soupeřů, v červnu prošel 
úplnou rekonstrukcí. „Snažíme se 
naše sportoviště udržovat ve špičkové 
kvalitě,“ potvrdil náměstek primátora 
Martin Major.

Olomoucký trávník patří k nejlepším 
v republice. Standardní renovace jako 
provzdušnění nebo propískování se 
provádí každý rok. Aby byl nejlepší, je 
podle trávníkáře Sigmy Dušana Roma-
novského nutné pažit správně hnojit, 
zalévat a sekat jen třetinu listu.   pok
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Devět červencových dní cirkusu s Divadlem na cucky
Mimořádný devítidenní program na de-
vět červencových dní připravilo Divadlo 
na cucky v Letním kině. Nese název Cir-
kuskus.

Program zahrnuje pětici novocirku-
sových večerních představení, sedm 
workshopů, čtyři DJ sety a dvě filmové 
projekce, z nichž jednu živě doprovodí 
Moravská filharmonie Olomouc. 

„Rádi bychom Olomoučany přesvěd-
čili, že stojí za to strávit alespoň část 
dovolené doma, a přespolní publikum 

naopak do Olomouce na dovolenou po-
zvali,“ uvedla ředitelka divadla Alžběta 
Kvapilová. 

Cirkuskus nabízí strhující show před-
ních českých ansámblů, ale i workshopů 
pro děti. „Tyto dílny nabízíme zcela zdar-
ma,“ upozornila Kvapilová.

Diváci budou moci žasnout nad ak-
robatickými kousky, světelnými efekty, 
záplavou barev a smrští energie v podání 
Cirku La Putyka, Losers Cirque Company 
a Bratrů v tricku. 

Letní cirkus v Olomouci zakončí pohybo-
vá humoreska Plovárna. Představení
volně inspirované Vančurovou novelou
Rozmarné léto se jako jediné uskuteční 
mimo areál Letního kina, a to přímo na 
Dolním náměstí, s volným vstupem. 

Ceny vstupného na ostatní předsta-
vení jsou 390 a 290 korun, permanentku 
nabízí Divadlo na cucky  za 1390 a 990 
korun. Na workshopy je nutná pouze re-
zervace. Více na webu 
www.divadlonacucky.cz.   dtx

KULTURNÍ PROGRAM
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10. července 
22:00 

Moravská filharmonie Olo-
mouc: Groteska & live orches-
tra. Frigo, oběť krevní msty, 
aneb americká groteska na 
motivy Romea a Julie.

12. července 
14:00 

Párová akrobacie
Workshop s Losers 
Cirque Company.

12. července 
19:00 

Losers Cirque Company: 
Kolaps. Promyšlená cho-
reografie plná působivých 
akrobatických triků.

13. července 
10:00 

Základy akrobacie 
a gymnastiky. Workshop 
s Losers Cirque Company.

13. července 
22:00 Letní kino 

Olomouc

Cirkus Rwanda | 75 mi-
nut, režie Michal Varga. 
Filmová projekce.

14. července 
14:00 

Cirkusové disciplíny. 
Workshop s Cirkem La Pu-
tyka pro zájemce od 6 let.

14. července 
19:00 

Cirk La Putyka: Kabaret 
Dynamit. Elektrizující 
show, ve které smích stří-
dá údiv a slzy úžas. 

15. července 
19:00 

Cirk La Putyka: Kalei-
doscope. Cirkusová ex-
pedice za čistou radostí.

16. července 
10:00 

Komunikace hlasem – 
Hlas dechem – Dech 
životem. Workshop pro 
zájemce z řad seniorů.

16. července 
20:30 DJ Getz

17. července 
10:00–18:00 

Vintage Market. Originál-
ní olomoucký bleší trh.

17. července 
14:00

Slackline. Workshop s Lo-
sers Cirque Company.

17. července 
19:00

Losers Cirque Company: 
Konkurz. Akrobatická 
show pestrá jako vylhaný 
životopis. 

17. července 
20:30

Dekadence collective - 
DJ set.

18. července 
10:00

Contemporary dance. 
Workshop s Losers 
Cirque Company.

19. července 
10:00

Pohybové nadechnutí 
s příběhem. Workshop 
pro děti a rodiče.

19. července 
19:00

(bra)Tři v tricku: Plovárna, 
pohybová humoreska vol-
ně inspirovaná novelou 
Rozmarné léto Vladislava 
Vančury.
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Knihovna města Olomouce
Půjčovní doba se nemění, dětské oddělení a pobočky se otevřou 
i dopoledne. Změnou oproti školnímu roku je zavření v sobotu. 

Odlož mobil v knihovně 
Olomouc se spolu s celým Olomouckým krajem zapojila do ekolo-
gické aktivity „Odlož mobil v knihovně“. Ústřední budova Knihovny 
města Olomouce na náměstí Republiky včetně všech jejích pobo-
ček nabízí sběrné boxy, kde lze nefunkční mobily zanechat, a po-
kud dárce přidá i svůj kontakt, může vyhrát jednu z peněžitých či 
věcných cen. Více ve videu http://www.kmol.cz/14544-odloz-mo-
bil-v-knihovne/  

 PROGRAMY PRO DĚTI  

náměstí Republiky – cyklus zábavných programů a dílniček s moti-
vem Co je za knihou?, vždy v 9:30  
14. 7. Kreslíme ilustrace, 28. 7. Malí tiskaři 

pobočka Jungmannova, každou středu 9:30 – 11 hodin – Putování 
s pohádkou - pohádky, hádanky, soutěže, písničky, programovatel-
ní robotci a další překvapení pro rodiče s dětmi od 3 do 9 let.  
14. 7. je setkání zaměřeno na úplně malé děti v rámci akce S kníž-
kou do života. 

náměstí Republiky – barevné a černobílé fotografie olomouckého 
fotografa Martina Dlábka, zahrnující různá témata, mimo jiné Olo-
mouc (i v on-line verzi)

pobočka Neředín – pro děti od 3 let s doprovodem, 9:30 – 10:30  
14. 7. Zvířátka – čtení pohádky, kreslení, skládání puzzle 
28. 7. Medvídek Pú – povídání a tvoření inspirované Medvídkem Pú 
a jeho kamarády 

pobočka Holice – kreativní dílnička, 10 hodin 
21. 7. zvířátka a Petrovští – vyrábění zvířátek z recyklovaného ma-
teriálu

pobočka Brněnská – kdykoliv v půjčovní době – Piráti přes palubu – 
zábavné úkoly, při kterých je třeba zapojit mozek, pro děti od 6 let 
14. 7. a 4. 8. v 10 hodin Kytičky z ruliček – výroba papírových deko-
rací pro děti od 9 let i dospělé (rezervace 731 611 842 
nebo brnenska@kmol.cz)

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ – BUDOVA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 
zdarma, ale počet míst omezen, vždy nutná rezervace na čísle 
585 545 123 nebo besedy@kmol.cz

15. 7. v 16 hodin – kreativní dílna Hrátky s hlínou I. 

Možnost vyzkoušet si volné modelování, práci s klasickou i sa-
motvrdnoucí hlínou, práci s různými hrnčířskými nástroji a malová-
ní výrobků různými druhy barev.

19. 7. od 15 do 18 hodin - Klub deskových her

Těšíme na stávající i nové zájemce, kteří si mohou společně zahrát 
klasické či moderní stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. 

 VÝSTAVY  

Na pobočce Brněnská se díky fotografiím seznámíte se vznikem 
a činností Oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých Olomouc a také s literární tvorbou nevidomých au-
torů. Výstava potrvá do konce srpna.

Budovu na náměstí Republiky oživují v červenci a srpnu autorské 
tisky výtvarnice Hany Münsterové. Hlavním tématem jejích maleb 
olejovými barvami jsou naivně pojaté motivy ze světa zvířat. V in-
ternetovém centru ji doplní fotografie olomouckého fotografa, ga-
leristy a rámaře Josefa Masničáka. 

Na pobočce Jungmannova si o prázdninách nenechte ujít snímky 
členů fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olo-
mouci. Vernisáž proběhne 29. 7. v 16:30 hodin. 

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 
Vstupenky: 585 514 241 | pokladna@muo.cz (výběr)

14. 7. - 14:00 Umění užívat veřejný prostor
sraz u Jezuitského 

konviktu

20. 7. - 20:00 Amelie Siba SEFO

21. 7. - 17:30 O městě, krajině, umění
Molitorova knihovna 

(Kosinova7)

22. 7. - 19:00 Michel Houellebecq: 
Mapa území

Muzeum 
moderního umění

29. 7. - 16:00 Zaparkuj - univerzita oži-
vuje město & SEFO

SEFO

29. 7. - 17:00 Cyklovýlet za (veřejným) 
uměním

sraz u Jezuitského 
konviktu
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Milénium odkazuje k dynastii Přemyslovců
Rok 2021 přináší pro Olomouc naprosto 
výjimečné výročí události, která zásad-
ním způsobem formovala na další staletí 
status města jako hlavního města Mo-
ravy a důležitého mocenského centra 
panovnických dynastií. Ve své podstatě 
historický moravský protipól Prahy. 

Letos uplyne tisíc let od únosu Jitky ze 
Schweinfurtu knížetem Břetislavem I. 
roku 1021, následovaného odjezdem na 
Moravu a usazením se v Olomouci.

Na to reaguje projekt Milénium olo-
mouckých Přemyslovců, který reflektuje 
i další významná výročí s tím související. 

„Projekt Milénium olomouckých Pře-
myslovců připomíná na pozadí únosu 
tuto unikátní průsečnici výročí celou 
řadou kulturních, společenských, popu-
lárně naučných, vzdělávacích i pietních 
akcí. Jde nejen o aktuální připomín-
ku historických událostí a osobností, 
ale zejména v dlouhodobém horizontu 
vytváření turistické značky Olomouc – 
město Přemyslovců, místo spoluvytvá-
ření nejstarších dějin české státnosti,“ 
uvedl olomoucký průvodce a tvůrce pro-
jektu Tomáš Kryl. 

Projekt letos připomíná také 990. výročí 
narození knížete Spytihněva, nejstaršího 
syna Břetislava a Jitky, v Olomouci roku 
1031, 960. výročí jeho úmrtí a vystřídání 
na českém trůnu jeho mladším bratrem 
Vratislavem, pozdějším prvním českým 
králem, též narozeným v Olomouci.   

S jeho pětinásobným pravnukem Vác-
lavem III., od jehož olomoucké vraždy 
roku 1306 uplyne 715 let, se na stejném 
místě uzavírá královská linie přemyslov-
ského rodu. Ten dal Moravě i dva bisku-
py – Dětleba, od jehož úmrtí uběhne 840 
roků, a Jana VII., zvaného Volek, který 
skonal před 670 lety.

K letošním kulatým výročím patří také 
1030 let od první zmínky o Olomouci 
v dokumentu Dagome Iudex a 890 let od 
posvěcení katedrály svatého Václava.   

„Navíc letos zakládáme také tradici 
pietního průvodu k uctění památky krále 
Václava III.,“ doplnil Kryl. 

Projekt Milénium olomouckých Pře-
myslovců je rozfázovaný do tří let. Letos 
vznikne přemyslovská turistická trasa 
a uskuteční se také komentovaná vy-
cházka přemyslovskou Olomoucí.   dtx 
www.olopremyslovci.cz. 

María
Juncal

compañía
Flamenca

30/7/20:30 Horní náměstí

flamencool.cz

festival
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DYNAMIKON
Festival Sculpture line do Olo-
mouce přiváží sochy, objekty 
a plastiky. Jako první letos dorazil 
Dynamikon Stefana Milkova, který 
od konce června stojí před příro-
dovědeckou fakultou. Další dvě 
díla jsou v jednání.
Z minulosti Olomoučanům utkvívá 
v paměti Chobotnice v jezírku Sme-
tanových sadů nebo dva lidoopi 
u vstupu do Rudolfovy aleje.   pok
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V neděli 19. září zahájí Moravská filhar-
monie Olomouc novou koncertní sezonu. 
Bude mít více než čtyřicet koncertů roz-
dělených do devíti koncertních řad. 

Nabídku tvoří koncerty pro náročné poslu-
chače, koncerty, které otevírají cestu po-
sluchačům ke klasické hudbě, koncerty pro 
výjimečné příležitosti, nastávající rodiče či 
rodiče s dětmi, ale i crossoverové projekty 
přesahující do populárních žánrů. 

Nadcházející 76. koncertní sezona 
bude zároveň třetí pro jejího šéfdirigen-
ta Jakuba Kleckera. „Kvůli koronavirové 
pandemii nebyl poslední rok nikterak 
jednoduchý a já jsem rád, že se celému 
filharmonickému týmu dařilo i v nelehké 
době posouvat umělecké kvality orchest-
ru. V nové koncertní sezoně nás čeká 
celá řada dramaturgicky zajímavých pro-
gramů,“ řekl šéfdirigent.

Hlavním hostujícím dirigentem bude 
Christian Knüsel ze Švýcarska. Olomoucké-
mu publiku se poprvé představil v březnu 
2019, kdy dirigoval díla Mozarta, Haydna 
a Čajkovského. V nové sezoně bude řídit 

pět koncertů. Knüsel vyrostl v hudebně 
založené rodině a vedle oboru dirigování 
orchestru vystudoval také hudební vědu 
a filozofii. Ještě předtím se věnoval studiu 
hry na trubku – a jako sólo trumpetista se 
mimo jiné uplatnil v orchestru Tonhalle 
Curych či Novém orchestru Basilej, v jehož 
čele jako šéfdirigent a umělecký vedoucí 
stojí od roku 2012. 

„Je mi ctí, že se jako hostující dirigent 
mohu podílet na dalším rozvoji orchest-
ru, který má velkou tradici. Klasická 
hudba vděčí české kultuře za mnohé 
světoznámé skladby. Nejvíce na české 
hudbě oceňuji její provázanost s lido-
vou hudbou a její přímý vztah k zemi 
a lidem,“ uvedl Knüsel. Ocenil možnost 
podílet se na znovuobjevování skrytých 
pokladů místních skladatelů, nastudová-
ní ještě nepublikovaných děl a na spolu-
práci se soudobými českými skladateli. 

„Rád bych také připomenul již stáva-
jící pozoruhodné propojení mezi městy 
Olomouc a mým rodným městem Luzer-
nem, které se ještě víc prohloubilo,“ do-
dal hostující dirigent.   dtx

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

ZDENĚK STUCHLÍK: 
MEZI REALITOU A MAGIÍ
Fotografie 
Galerie města Olomouce, 
Dolní náměstí
do 24. července

Zdeněk Stuchlík, dlouholetý dě-
kan Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty Slezské univerzity v Opa-
vě, nyní ředitel Fyzikálního ústavu 
v Opavě, je zakladatelem a ve-
doucím týmu zabývajícího se po 
více než tři desetiletí výzkumem 
Einsteinovy obecné relativity – vý-
zkumem impozantním svým roz-
sahem i dosahem. 
V mezinárodní komunitě fyziků je 
Stuchlík známý a uznávaný jako 
teoretický fyzik zabývající se fyzi-
kou černých děr. Někteří členové 
této komunity však znají Stuch-
líka i jako nadaného fotografa, 
který své umělecké fotografie, 
kreativitu a talent představuje na 
výstavách v respektovaných umě-
leckých galeriích a muzeích v Čes-
ku i v zahraničí. 
Pro jeho originální a realitu sofis-
tikovaně zachycující fotografie se 
mnozí účastníci výstav domnívají, 
že Stuchlík se svým uměleckým 
talentem patří mezi přední uzná-
vané české fotografy. Stuchlík je 
samozřejmě spojován i se světově 
proslulým opavským Institutem 
tvůrčí fotografie, na kterém tvoří 
a vyučuje Jindřich Štreit.
Zdeněk Stuchlík je autorem mno-
ha vědeckých prací a nespočtu 
uměleckých děl – vždy tvořil s lás-
kou a ve všech se projevuje touha 
vystihnout všechny aspekty krásy 
a reality – fyzikální, matematické 
i umělecké.   ise

 76. SEZONA MORAVSKÉ  
 FILHARMONIE JE PŘIPRAVENA 

Street Art: malby pokryjí veřejné plochy
Letošní Street Art Festival odstartoval na 
konci června, kdy ve veřejném prostoru 
na budově galerie Telegraph začalo vzni-
kat dílo francouzského malíře a ilustrá-
tora Vincenta Chigniera. 

„Součástí programu byl i hudební do-
provod, projekce filmů Bom it 1 a Bomb 
it 2 nebo rozhovor s umělcem v pořadu 
Talk,“ popsala za organizátory festivalu 
Michaela Váchová.

Na začátku prázdnin změní podobu 
i podloubí na nároží domu v Zámečnické 
ulici naproti kostela sv. Mořice. Postará 
se o to dívčí umělecké duo Die Geniesser 
z Berlína mezi 8. a 11. červencem. O do-
provodný program se postará hudebník 
Michal Večerník.

„K dalšímu highlightu letošního festi-
valu bezpochyby patří i událost překra-
čující hranice Olomouce. Novou podobu 
získá i Hvězdárna v Prostějově, kterou 

pokryje murálovou malbou umělec 
z Říma Patrizio Anastasi,“ prozradila Vá-
chová. Stane se tak mezi 24. a 27. srpnem, 
jako součást oslav šedesátého výročí od 
založení hvězdárny.

Festival s podtitulem Summer Walls 
bude probíhat celé léto a vyvrcholí v druhé 
půlce září. Prostřednictvím živého umě-
ní představí veřejnosti to nejlepší z české 
ale i světové scény streetartových umělců. 
Partnerem festivalu je město Olomouc.

Kromě murálových maleb se návštěv-
níci festivalu mohou těšit také na bohatý 
doprovodný program v podobě worksho-
pů, koncertů, aktivit pro děti či komento-
vaných streetartových prohlídek města. 

„Nejbližší termín komentované prohlídky 
je 11. srpna a jeho součástí bude i podve-
černí panelová diskuse v rámci olomoucké-
ho Trienale SEFO,“ doplnila Váchová.   ste
Podrobnosti na streetart-festival.cz
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Nejčastější řešení nelegálního nocování: domluva strážníka  
Zákaz bivakování a táboření na veřej-
ných prostranstvích platí v Olomouci 
jeden rok. Za tu dobu strážníci městské 
policie řešili přes šest stovek porušení 
obecně závazné vyhlášky.

„Strážníci před rokem dostali do rukou 
novou legislativní pomůcku na boj proti 
osobám, které různě polehávají nebo 
přespávají na nejrůznějších místech 
veřejného prostranství a vzbuzují tak 
pohoršení nejen v očích obyvatel města, 
ale zejména návštěvníků,“ uvedl ředitel 
městské policie Pavel Skalický.

Podle něj se strážníci denně setkáva-
jí při výkonu služby zejména s osobami 
bez domova, které využívají laviček ke 
svému odpočinku, a to v poloze horizon-
tální. „Dříve hlídky tyto případy řešily na 
místě – probuzením osoby, jejího ztotož-
nění a upozorněním, aby místo využíva-
la způsobem, pro který je určeno. Nyní 

strážníci mohou sáhnout i k finančnímu 
postihu,“ upozornil Skalický.

Pokuta může činit až deset tisíc korun. 
Přestupkové jednání lze rovněž ozná-
mit správnímu orgánu k dalšímu řešení. 
„Nejčastějším řešením je však vzhledem 
k osobám, které se uvedeného jednání do-
pouštějí, použití domluvy a vykázání z da-
ného místa, čímž dojde k navození právního 
stavu věci,“ popsal ředitel Skalický.

Během uplynulého roku také došlo 
k doplnění obecně závazné vyhlášky 
o nová místa, kde docházelo k častému 
protiprávnímu jednání. Konkrétně se 
jedná o veřejné prostranství v okruhu 
do 100 metrů od sídla krajského úřadu. 
Dále o veřejná prostranství v okruhu do 
50 metrů od autobusových a tramvajo-
vých zastávek a autobusových a vlako-
vých nádraží.

Nejvíce případů porušení této vyhláš-
ky řeší strážníci v okolí hlavního nádraží 

v Jeremenkově ulici, následuje ulice 
Křížkovského a velkou měrou jsou také 
zastoupeny také městské parky. 

V roce 2020 evidovali strážníci 265 
případů porušení této vyhlášky a do po-
loviny tohoto roku už hlídky řešily necelé 
čtyři stovky přestupků.   dtx

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
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Olomoučtí dobrovolní hasiči získají nové vybavení
Novou techniku a vybavení získají i letos 
olomoučtí dobrovolní hasiči. Půjde o nové 
dýchací přístroje, defibrilátor, vyprošťovací 
zařízení, reflektory a mnoho dalšího. 

„K pořízení této nové techniky a vy-
bavení město využije dotační prostředky 
Olomouckého kraje a Generálního ředi-
telství hasičského záchranného sboru. 
Významnou část samozřejmě budeme 
financovat z rozpočtu města Olomouce,“ 
uvedl náměstek primátora Martin Major.

Olomoucký kraj na nové vybavení 
přispěje částkou 266 tisíc korun, náklady 
budou spolufinancovány z rozpočtu statu-
tárního města Olomouce ve výši 373 tisíc 
korun. Novou techniku a vybavení si mezi 
sebou rozdělí sbory v Droždíně, Holici, 

Chomoutově, Lošově, Olomouci, Radíko-
vě a Topolanech. Sbory tak obdrží nové 
dýchací přístroje, vyprošťovací zařízení 
(stabilizační tyče, zachytávače airbagů, 
podkládací bloky, rozbrušovací pilu), defib-
rilátor AED, svítilny a osvětlovací reflektory, 
čerpadla, elektrocentrálu a prostředky pro 
práci ve výšce, jako jsou lana, polohovací 
opasky, zachycovací postroje a karabiny, 
dále budou zakoupeny nové pneumatiky 
a výstražné osvětlovací zařízení na cister-
novou automobilovou stříkačku.

Olomoucký kraj podpoří také nákup 
automobilu pro jednotku SDH Lošov do-
tací ve výši sto tisíc korun. Ministerstvo 
vnitra – Generální ředitelství HZS ČR 
se přidá s dotací ve výši 450 tisíc korun. 
„V současné chvíli je na tento automobil 

vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
a předpokládáme, že se hasiči na nové 
dopravní vozidlo mohou těšit na jaře 
příštího roku,“ dodal náměstek Major.

Letošní rok je pro olomoucké hasi-
če výjimečný, protože za využití dota-
ce z Generálního ředitelství HZS ČR 
a Olomouckého kraje dostane SDH 
Chválkovice v září novou cisternovou au-
tomobilovou stříkačku. 

„Díky tomu, že se nám daří získávat 
dotace, se tak městu poprvé v novodobé 
historii podařilo zajistit pořízení tohoto 
strategického automobilu pro dobro-
volné hasiče. Díky němu vzroste úroveň 
požární ochrany na území města a vý-
razně přispěje k profesionalizaci našich 
hasičů,“ připomněl Major.   mif

VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)

PRO PRODEJNY V OLOMOUCI HLEDÁME:

kariera.lidl.cz

Přihlaste se na

ZÁSTUPCE MANAŽERA PRODEJNY (M/Ž)

MZDA PO 3. ROCE 800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

MZDA PO 3. ROCE



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         31
OTEVŘENÁ RADNICE

Proč Neoralův park dosud není parkem a rozdíl mezi údržbou, 
opravou a rekonstrukcí Partyzánské ulice v Holici
Děkujeme za vaše dotazy, které do redakce opravdu proudí ve velkém počtu. Odpovídáme na všechny a každému z vás, ale zde 
v Olomouckých listech v rubrice Otevřená radnice zveřejňujeme jen ty, které se neopakují nebo mají význam pro více olomouc-
kých obyvatel. Odpovědi na vaše otázky zajišťují úředníci magistrátu a především kompetentní politici.

Když se stavěla Šantovka, tak v projektech byl park na 
bývalém rybníku. Dokonce měl název Neoralův park. 
Šantovka už stojí pět let a park nikde. Rybník byl zarost-
lý vysokou trávou, naštěstí ji začali sekat. Také přístup 
k tramvajové zastávce je neuvěřitelný. Protože se tu po 
deštích stále drží voda, některý dobrák z nově posta-
vených domů udělal cestu z rozbitého nábytku. Je to 
opravdu krása. Teď se tam objevily kupy hlíny, takže když 
přijde liják, hlína stéká na „cesty“, které k tramvaji vedou. 
O chodnících na ulici Rokycanova ani nemluvím. Když 
se stavěly tyto domy, tak stavební firmy slibovaly opravu 
chodníků, protože po nich jezdila auta se stavebním ma-
teriálem. Městská část Nové Sady se o tuto ulici nezajímá 
a vymlouvá se na to, že nejsou na to peníze. Myslím si, že 
Rokycanova ulice a její okolí je velice zanedbáváno.  

Chtěl bych vědět, kdy konečně přijde řada na opravu vo-
zovky v ulici Partyzánská. Bylo přislíbeno, že po položení 
všech sítí bude oprava provedena. Kupodivu ulice Na Zá-
braní, U Hřiště a ostatní, kde nebyl takový tankodrom, se 
opravily téměř asi po deseti letech, ale v naší ulici nic.

Navrátilová Marta

Miloslav Hrubý

Jedná se o park, který je součástí 
Švýcarského nábřeží. V rámci vý-
stavby tramvajové tratě byla plá-
novaná i výstavba parku, ale městu 
se nepodařilo vykoupit pozemek, 
který je v soukromém vlastnictví. 
Černou skládku, která vznikla čás-
tečně na soukromém a částečně 
na městském pozemku, jsme řešili 

s městskou policií. Ta již zjistila firmu, která tam odpad navážela.
V současné době jsme zadali vypracování studie na koncepci 
nového parku. Ta se bude projednávat s veřejností na jednání 
Komise městské části Nové Sady. Pokud se městu podaří směnit 
nebo vykoupit pozemek v soukromém vlastnictví, v dalších le-
tech zadá projektovou dokumentaci a následně park zařadí do 
akčního plánu.

Mirek Žbánek 
primátor

Máte pravdu, stavebně technický 
stav vozovky v Partyzánské ulici je 
zhoršený a běžná lokální údržba 
tento stav nevyřeší, jejím cyklic-
kým prováděním je vozovka udr-
žována ve sjízdném stavu. Stav lze 
řešit pouze celoplošnou opravou 
vozovky v rozsahu jejího krytu či 
její rekonstrukcí.
Na základě provedení diagnostiky vozovky bude rozhodnuto, 
zda přistoupíme k celoplošné opravě, či rekonstrukci. 
Pokud bude možno stav vozovky zlepšit v úrovni opravy, zajistí 
odbor dopravy a územního rozvoje v příštím roce zpracování 
projektové dokumentace. V případě nutnosti rekonstrukce bude 
nutné zpracování projektové dokumentace nárokovat u odboru 
investic a samotná realizace bude záviset na rozhodnutí Rady 
města Olomouce.

Martin Major
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Elekronická aukce nemovité věci
Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 24. 5. 2021 schváli-
la záměr prodat níže uvedené nemovité věci z majetku statutárního 
města Olomouce formou veřejné elektronické aukce. 

Nemovitá věc: Části pozemků parc. č. 1005/1 orná půda (dle GP 
parc. č. 1005/22 orná půda) o výměře 1 390 m2, parc. č. 1005/2 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní plocha díl „d“) o vý-
měře 1 663 m2 a parc. č. 1005/17 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
1005/2 ostatní plocha díl „c“) o výměře 67 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc.

Minimální kupní cena: 6 100 000,- Kč vč. DPH
Termín aukčního kola: 3. 8. 2021 v 10:00 hodin 

Registrace zájemců do elektronické aukce je možná do 29. 7. 2021 
do 10:00 hodin. Elektronický aukční portál pro registraci zájemců 
včetně podmínek elektronické aukce je přístupný na internetových 
stránkách města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/eaukce. 
Předmětné části pozemků jsou z hlediska Územního plánu Olo-
mouc vymezeny jako součást přestavbové plochy 10/070P smíšené 
obytné s blokovým typem struktury zástavby, max. výškou zá-
stavby 10/14 m, zastavěností 15-40 % a min. podílem zeleně 30 %. 
Pozemky jsou veřejně přístupné, z tohoto důvodu nebude organi-
zována společná prohlídka zájemců na místě samém.

Bližší informace k prodeji nemovitých věcí poskytne Magistrát 
města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových ří-
zení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., 
tel. kontakt: 588 488 278, e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu. 
Bližší informace k nemovitým věcem z hlediska jejich využití dle 
Územního plánu Olomouc a dopravního napojení poskytne Ma-
gistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Úřad 
územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Ing. Zuzana 
Sedláková, tel. kontakt: 588 488 395, 
e-mail: zuzana.sedlakova@olomouc.eu.
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Odnikud nikam v otázce zlepšení olomoucké dopravy

V Olomouckých listech 05/2021 jsme informovali o iniciativě, pod kterou 
jsou podepsáni důležití aktéři udržitelné mobility v Olomouci. Ti chtějí pre-
ferencí pěší chůze, kola nebo hromadné dopravy zlepšit kvalitu ovzduší 
a míru bezpečí v ulicích města.
Město zareagovalo výzvou ke schůzce s důležitými aktéry, kteří mají již té-
měř dvě desetiletí plánování olomoucké dopravy na starosti. 
Na schůzce ale k projednání pěti bodů, kterými členové iniciativy nabízí 
svou pomoc městu, zatím nedošlo. V jednání s městem tak pociťujeme po-
dobnou marnost jako při pohledu na trasy olomouckých cyklostezek, taky 
vedou odnikud nikam. 
Nejde nám o stovky metrů cyklopruhů, ale o dodržování akčního plánu, ke 
kterému se město zavázalo. Co je zjevné?
• Iniciativy pro posílení udržitelné mobility nejsou v Olomouci novinkou. 

Ozývaly se před téměř deseti lety, když se vybudoval nový kruhový ob-
jezd na ulici Dobrovského a na cyklisty se zapomnělo. Ozývají se u každé 
další olomoucké stavby, která je vstřícná k autům, ale pěší a kola žene na 
jediný chodník nebo je zcela opomíjí (typicky nový most u Bristolu).

• Zatímco dorůstá již druhá generace lidí, kteří preferují jízdu na kole, 
chůzi pěšky a MHD, na klíčových pozicích sedí stále lidé, kterým vlastně 
není tento koncept blízký, sami preferují jiný životní styl a nijak aktivně 
ve prospěch udržitelné mobility nevystupují.

• Máme sice mnoho let dokument zvaný Cyklogenerel i Plán městské udrži-
telné mobility, jenže děti stále nemohou cestovat do školy samotné - pěš-
ky, na kole ani koloběžce. Dospělí se často na kole proplétají mezi auty.

• Pozoruhodná je na jedné straně pasivita městských úředníků i příslušné-
ho náměstka, na straně druhé agresivita ve chvíli, kdy kompetentní lidé 
přicházejí s konkrétními návrhy. Je jasné, že v takové chvíli zároveň zcela 
vázne komunikace s veřejností.

 Iniciativa re.vize, spolku Za krásnou Olomouc a spřátelených tematických 
skupin  není žádnou aktivistickou “hurá” skupinou. Jsou pod ní podepsáni 
lidé, kteří se tématem zabývají v Česku i zahraničí a plánování dopravy 
rozumí. Město má stále pocit, že v dané oblasti dělá dost. Položme však 
jednoduchou otázku - kolik městských politiků a úředníků potkáváme na 
jejich cestě do práce na kole? 

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové, petentka iniciativy
Petr Daněk, člen vyjednávací skupiny iniciativy

Městské vs. soukromé školy a co s tím Marie Montessori?

 V dubnu se mohli učitelé, učitelky a rodiče dětí Mezinárodní Mon-
tessori školy Olomouc radovat: Komise pro výchovu a vzdělávání a využití 
volného času podpořila a následně Rada města Olomouce vydala sou-
hlasné stanovisko k navýšení kapacity školy o 30 žáků od nového školního 
roku.
 Diskuse o ne/podporování soukromých MŠ a ZŠ byla velkým téma-
tem při podzimním projednávání nové Koncepce rozvoje školství SMOl na 
období 2021–2025. Řada lidí ovlivňujících podobu základního školství ve 
městě si přála, aby město do budoucna nesouhlasilo se vznikem ani roz-
šiřováním škol jiných zřizovatelů. Důvody jsou logické a jsou jimi peníze. 
Na druhé straně misky vah stojí kvalita a pestrost vzdělávání a přání nikoli 
malého množství učitelstva a rodičů poskytovat dětem jiné způsoby vzdě-
lání, než jaké nabízejí městské školy.
 V Olomouci působí řada mateřských škol hlásících se k Montessori pe-
dagogice (Sluníčko, Čtyřlístek, Pružná školka a další) a dlouhodobě je tady 
logicky intenzivní poptávka po navazující škole tohoto typu. Olomouc 
dosud nešla cestou jiných měst, která reagovala na zájem rodičů o tento 
styl vzdělávání a umožnila vznik Montessori tříd či přímo základních škol 
v rámci jimi zřizovaných. Zmiňme příkladem Pardubice, Hlučín, Jablonec 
nad Nisou, Nový Jičín nebo nedalekou Horku nad Moravou, kde fungují 
Montessori školy zřizované městem. Právě horecké třídy 1. stupně se pro 
řadu rodičů a dětí z Olomouce staly už před dvanácti lety možností, jak 
pokračovat.
 Jako Piráti a Starostové vítáme, že město podpořilo navýšení kapacity 
soukromé Montessori školy. Vnímáme dlouhodobou poptávku o tuto pe-
dagogiku v Olomouci, podporujeme kvalitní pedagogické směry a chceme 
reagovat na potřeby významné části obyvatel města. Pokud v Olomouci 
není – nebo dokud nevznikne – taková městská škola, považujeme za dob-
ré podporovat školy soukromé.

Radmila Prchal Pavlíčková / Piráti a Starostové
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Červenec 1921: víra, láska a svátky 
nenávisti. Jak si šli Češi po krku
Začátek července má dnes rád kaž-
dý zaměstnanec. Dva dny po sobě jsou 
státním svátkem, což obvykle využijeme 
k prodloužení dovolené. Jinak se v Den 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě-
je ani v Den upálení mistra Jana Husa nic 
extra neděje. Před sto lety to bylo jiné 
– i v Olomouci ve vzduchu viselo napětí 
a od slovních urážek nechybělo mnoho 
k fyzickému násilí.  

„Není úplně samostatným národ, který 
nemá vlastního náboženství.“ Tímto tvr-
zením začíná hlavní text na titulní straně 
vlivného olomouckého listu Pozor v úte-
rý 5. července 1921. Vzhledem k tomu, 
že Pozor sám sebe charakterizuje jako 
list pokroku a osvěty, je na první pohled 
zvláštní, s jak velkou intenzitou se v době 
blížícího se výročí smrti Jana Husa vě-
nuje podpoře Československé církve. Ve 
skutečnosti to ale přesně charakterizuje 
dobu. Všechny levicové síly bojují proti 
katolictví a cokoliv proti němu je dobré, 
třeba i jiná církev. 

Církví proti církvi
„V československé republice římanský 
klerikalismus všemi prostředky a způsoby 
podkopává základy státu.“ To je věta z jiné-
ho článku stejného deníku. A konečně toto: 
„Klerikální program je zločin proti českému 
národu a státu…“ Katolíci jsou označováni 
výhradně jako „papeženci“, „jezuitští de-
magogové“ a zástupci „temna“. 

Pokrokářské vrstvy tehdy demonstra-
tivně podporují cokoliv, co škodí katolic-
ké církvi, a proto vydatně „fandí“ i nové 
Československé církvi, která vznikla 
odštěpením od Říma v lednu 1920. Právě 
proto slaví i výročí Husovy smrti, jako by 
Jan Hus zemřel v boji za moderní pokro-
kovou společnost. Odsud už je kousek 

k tomu, jak si katolického reformátora 
a zbožného ctitele Panny Marie Jana 
Husa po únoru 1948 přepracovali k obra-
zu svému komunisté. 
V Olomouci se chystá velká paráda na 
5. července. Sokolové, Okresní osvětová 
beseda a vojáci plánují obří vzpomínko-
vou vatru na Tabulovém vrchu. K ní má 
vyrazit z Horního náměstí za doprovodu 
vojenské dechovky průvod lidu, u tábo-
ráku zazní proslovy a hudba včetně cho-
rálu Kdož jsú boží bojovníci. Realita je 
ale jiná. V úterý odpoledne vydatně prší, 
a tak se vatra ruší. Místo toho se „za ob-
rovské účasti publika“ konají přednášky 
o Husovi ve dvoraně Národního domu.   

Stojan hvězdou oslav
A katolíci? Tón jejich hlavního média, listu 
Našinec, je o poznání méně útočný. Spíše 
se snaží nenechat se vyloučit z českého 
národního celku. Na Husa neútočí, ne-
počítáme-li reklamu na silně protihusit-
ské publikace svérázného historika Jiřího 
Sahuly Pravda o Janu Husovi a další. Jinak 
se věnují hlavně výročí Cyrila a Metodě-
je. Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril 
Stojan je hlavní hvězdou třídenních oslav 
na Velehradě. A snaží se zdůraznit, že ka-
tolictví k českým dějinám patří. „Velehrad 
je náš program,“ říkají katolíci. „Nesmysl! 
Náš program je Tábor,“ vyvrací heslo o Ve-
lehradu pokrokáři. Svátky připomínající
tři velké muže křesťanské víry jsou tak 
před sto lety spíše přehlídkou nesnášenli-
vosti, urážení a vzájemného napadání. 

Sto let staré události ilustrují, že pr-
vorepubliková společnost měla k idy-
le hodně daleko. Obsahovala mnoho 
antagonismů nejen mezi jednotlivými 
národnostmi, ale i mezi Čechy samotný-
mi. Ve světle těchto faktů se pak o něco 
méně divíme krizím v našich dějinách 

20. století. Lépe po-
chopíme, proč první 
republika při nepřízni-
vé zahraniční konste-
laci snadno podlehla 
na podzim roku 1938 
tlaku nacistického 
Německa a proč tak 
snadno o deset let 
později komunisté roz-
dělili společnost a za 
tichého souhlasu jed-
né části likvidovali její 
části jiné. Třeba právě 
katolíky…   Michal Folta

PŘED STO LETY

Dvojí neštěstí
Polovina července 1921 je v Olo-
mouci bohatá na různá neštěstí. 
Krvavá scéna se odehrává 14. čer-
vence v puškařství na Masarykově 
(dnes Horním) náměstí. K puškaři 
Dobyskovi nese desátník od letec-
kého pluku vadný revolver. Když 
zbraň puškaři ukazuje, vyjde rána 
a kulka proletí paží zde přítomného 
rotmistra Baldermanna. Postřele-
ného vezou do zeměbranecké ne-
mocnice na Hradisko. Jen o pár dní 
později teče opět krev – slavnostní 
hon končí pro majitele známé čis-
tírny a prádelny Františka Šimona 
průstřelem plic… Divoký měsíc!

Dokonalá předpověď!
Redaktor listu Našinec rozebírá 
zvěsti o chystané přestavbě olo-
mouckého nádraží. Prý se nádra-
ží ze sedmdesátých let 19. století 
už v roce 1922 změní v moderní 
železniční uzel a bude mít i vyvý-
šená nástupiště, a dokonce i pod-
chody pro cestující. „Jestli budou 
peníze,“ dodává pochybovačně 
redaktor. „Zdá se, že si na nové 
olomoucké nádraží ještě hodně 
dlouho počkáme,“ předvídá skep-
tik. Má pravdu, nové nádraží totiž 
začali stavět až za 15 let.

Olomouc vzpomíná na Jindřicha 
Wankela
Otec moravské archeologie 
a objevitel slavné Býčí jeskyně 
Jindřich Wankel trávil značnou 
část života v Olomouci, kde také 
zemřel. V neděli 17. července si 
připomíná Vlastenecký spolek 
musejní sté výročí jeho narození. 
Delegace umístila pamětní desku 
u vývěru podzemní říčky Punkvy 
a spolek rozhoduje o vytvoření 
solidní pamětní desky i pro Olo-
mouc. Vznikly nakonec dvě, jedna 
pro Jindřicha Wankela, druhá pro 
jeho zetě a rovněž archeologa 
Jana Havelku a vidět je můžeme 
dodnes na domě na Blažejském 
náměstí.   mif

ČERVENEC 1921 TELEGRAFICKY

Populární olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan 
(vlevo) a zakladatel Československé církve a její 
pozdější patriarcha Karel Farský byly ve 20. letech 
výraznými osobnostmi obou znepřátelených táborů.
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TAJENKA
I to největší moře má své břehy... 
—  Konfucius, čínský filozof (551–479 př. n. l.)

Tři vylosovaní luštitelé získají dvě vstupen-
ky na výstavu Flora Olomouc. Tajenku kří-
žovky zasílejte do 18. července na adresu: 

Magistrát města Olomouce,  Horní ná-
městí – 583, 771 27 Olomouc . Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronicky 
můžete vyluštěnou tajenku zaslat na 
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapo-
meňte prosím uvést své jméno, telefon 
a doručovací adresu.

Tajenka z minulého čísla:
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke 
slunci a všechny stíny padnou za tebe.
(John Lennon)  

Úspěšní luštitelé: Jan Sotolář, Žaneta 
Sekaninová a Milena Budayová
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Olomouc | Horní náměstí
letni.olomouc.eu

multižánrový hudební festival

večerní

Pohoda
u Trojice

9. července — 28. srpna 2021
vždy v pátek a sobotu | 19:00-22:00

Olomouc | Horní náměstí | letni.olomouc.eu

9. 7. 19:00 Duo Habet
písničkáři | folk

pátek 20:30 František Nedvěd & Tie Break

10. 7. 19:00 Zdeněk Hamřík
písničkáři | folk

sobota 20:30 Věra Martinová &  kapela Meritum

16. 7. 19:00 Epydemye 
folk | šanson

pátek 20:30 Lenka Nová & Petr Malásek

17. 7. 19:00 Alen s kapelou
folk | šanson

sobota 20:30 La Boujeau | Iva Stáncová - Kevešová

23. 7. 19:00 Blues Power
pop | rock | blues

pátek 20:30 Natálie Tichánková & 4Good

24. 7. 19:00 Radim Černý & The Retrievers
pop | rock

sobota 20:30 NEBE

30. 7.
20:30 María Juncal compañía flamenca Galavečer flamenca

pátek

31. 7. 19:00 Morenito de Triana, Zuzana Fujacová, Michael Cába
Festival Colores

sobota 20:30 Azahar

6. 8. 19:00 Matěj Plíhal 
  jazz | pop | blues

pátek 20:30 Event jazz

7. 8. 19:00 Anna Jelínková & Richard Mlynář band 
jazz | šanson | blues

sobota 20:30 Daniel Kyzlink TRIO & Tamara Dikyová 
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